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

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 

УДК 336.71 

Ареф’єва І.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Стаття присвячена сучасним методам аналізу фінансових ресурсів 

комерційних банків та їх складових – залучених та запозичених ресурсів 

комерційного банку, а також його значенню у забезпеченні стабільності банку. 

На основі проведеної роботи зроблено висновок, що аналіз фінансового стану 

банків має ключове значення для оцінки діяльності як окремого банку, так і 

фінансової системи країни в цілому. Встановлено, що структура ресурсів 

окремих банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, 

особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших чинників.  

Ключові слова: фінансові ресурси банку, банківські ресурси, власні ресурси 

банку, залучені ресурси банку, запозичені ресурси банку, аналіз фінансових 

ресурсів банку. 

Постановка проблеми. Фінансові ресурси банків є основою 

функціонування банківської системи та частиною державної фінансової 

системи. Їх зростання сприяє збільшенню фінансових можливостей банків для 

задоволення інвестиційних і кредитних потреб суб’єктів економічної діяльності 

держави. В умовах фінансової нестабільності загострюється проблема 

формування та використання фінансових ресурсів українських банків. 

Ефективність виявлення ризиків і тенденцій розвитку банківського сектору 

залежить від якісного і своєчасного аналізу фінансових ресурсів банків. 
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Стан дослідження. Над вивченням сутності та методів аналізу фінансових 

ресурсів банку працювали вітчизняні науковці І.Ансофф,  О.Береславська, 

І.Бланк, Є.Брігхем, І.Брітченко, О.Василик, О. Васюренко, А. Єпіфанов, 

Т.Васильєва, Н.Волкова, Р.Герасименко, А.Герасимович, Т.Косова, О.Криклій, 

М. Кужелєв, І.Балабанов, Л.Примостка, Б.Самородов, Р.Слав’юк, А.Череп, 

Р.Холт, та інші. Для ефективного розвитку економіки важливо використовувати 

сучасні методи та моделі аналізу. Інструментарій для аналізу банківських 

фінансових ресурсів має багато прийомів та методів, але ще триває пошук 

єдиного інтегрованого підходу, інтегрального показника, який буде 

характеризувати загальну єдину оцінку стану фінансових ресурсів банку.  

Метою статті є розкриття сучасних методів аналізу фінансових ресурсів 

комерційних банків. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток підприємництва в ринкових 

відносинах призводить до зростання попиту на кредити, що вимагає від 

банківської системи прискореного нарощування ресурсів. Основна функція 

банків полягає у мобілізації тимчасово вільних грошових коштів у підприємств 

і населення з подальшим формуванням фінансових ресурсів для кредитування 

держави і суб’єктів економічної діяльності.  

Згідно зі статтею 4 Закону "Про банки і банківську діяльність" наша 

держава самостійно формує та використовує банківські ресурси, які 

складаються з коштів банків, залишків коштів на поточних рахунках 

підприємств, установ та організацій, вкладів населення, коштів на бюджетних 

рахунках, коштів у міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів. 

Формування фінансових ресурсів комерційних банків є найважливішим 

завданням для забезпечення економічного зростання. Сформовані банківські 

фінансові ресурси є основою для проведення фінансових розрахунків і 

формуванні платіжної системи держави, здійснення грошової емісії в 

банківській та депозитній формах, тощо. 
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Сьогодні в економічній літературі та наукових публікаціях поняття 

«фінансові ресурси банку» часто використовується у дещо іншому значенні, 

ніж це витікає із загального значення слова «фінанси».  

Фінансові ресурси банку – всі власні, залучені та позикові кошти у 

розпорядженні банку. До них відносяться кошти які банк залучив від суб’єктів 

економічної діяльності та фізичних осіб, запозичені кошти від інших 

фінансових установ, а також власний капітал банку (акціонерний і резервний 

капітал, і нерозподілений прибуток). 

Банківські ресурси – це загальні фінансові ресурси банку, які включають 

матеріальні і нематеріальні ресурси. До них відносять всі ресурси, які 

перебувають у розпорядженні банку і використовуються ним для кредитних, 

інвестиційних та інших активних операцій, а також для надання послуг 

(гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, трастових 

тощо) з метою отримання достатнього прибутку. 

Загальні фінансові ресурси банку взаємопов’язані між собою. Грошові 

фінансові ресурси використовуються для придбання та обслуговування 

матеріальних ресурсів, залучення нематеріальних активів, трудових ресурсів, 

для оплати праці. В свою чергу нематеріальні ресурси використовуються для 

мобілізації та управління фінансовими ресурсами. Кредитні та інвестиційні 

ресурси банку є частиною його фінансових ресурсів, але в економічній 

літературі їх не завжди відокремлюють. 

Без аналізу фінансових ресурсів (грошових і матеріальних) неможливо 

розрахувати такі показники фінансового стану банку, як його ліквідність, геп та 

спред, та інші важливі показники. Аналіз грошових фінансових ресурсів банку 

є складовою комплексного аналізу фінансової стійкості комерційного банку, 

який впливає на його кредитний рейтинг та вартість запозичень. 

Аналіз фінансових ресурсів банку відноситься в першу чергу саме до 

аналізу його фінансового стану без врахування нематеріальних ресурсів. В той 

час, як аналіз загальних фінансових ресурсів банку повинен включати не тільки 

залучені грошові ресурси і зобов’язання, але й нематеріальні ресурси банку. 
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Типи аналізу фінансових ресурсів банку: комплексний аналіз: 

аналізуються повністю всі елементи (складові) фінансових ресурсів банку; 

вибірковий аналіз: аналізуються один або декілька (але не всі) елементів 

фінансових ресурсів банку. 

Аналіз фінансових ресурсів банків повинен відповідати загальним 

принципам аналізу: об'єктивність, оперативність, систематичність. 

Аналіз фінансових ресурсів банку – це сукупність підходів, прийомів та 

методів, спрямованих на визначення структури фінансових ресурсів, розміру та 

динаміки окремих складових. Аналіз проводиться для визначення стану 

фінансових ресурсів у певний період часу, порівняння з нормативними 

показниками, для оцінки загального стану ресурсів та результатів діяльності 

банку за певний період часу. Результати аналізу використовують для 

підвищення ефективності діяльності банку шляхом мобілізації та використання 

його фінансових ресурсів.  

Сукупність підходів, прийомів та методів аналізу фінансових ресурсів 

можна об’єднати таким інтегруючим поняттям, як інструментарій такого 

аналізу. 

Метод порівняння – для аналізу фінансових ресурсів цей метод 

використовується для порівняння фактичних показників з нормативними, 

встановленими НБУ, а також для порівняння показників з аналогічними 

показниками минулих звітних періодів. Цей метод зручний для визначення 

тенденцій розвитку банку та виявлення економічних процесів, які впливають на 

його фінансовий стан. 

Метод приведення показників до порівняльного вигляду – Передбачає 

групування різних фінансових категорій і приведення їх до єдиного виду. Для 

прикладу – кредити в різній валюті можна привести до гривневого еквіваленту, 

що дає змогу скласти і оцінити всі залучені банком фінанси. Так само привести 

до єдиного показника можна дані за різні періоди в умовах інфляції.  

Метод використання абсолютних і відносних показників –Використовують 

для оцінки структури, динаміки, ефективності. Абсолютні показники 
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характеризують загальну кількість тих чи інших ресурсів, а відносні – їх 

співвідношення з нормативними показниками, або з показниками за інші 

періоди.  

Метод групування – цей метод дає змогу через групування 

(систематизацію) показників балансу проаналізувати їх стан і побачити сутність 

процесів.  

Для аналізу використовують різні групування показників балансу: власні і 

залучені кошти, довгострокові і короткострокові кредити, депозити в 

національній та іноземній валюті, готівкові кошти, банківські метали, строки 

активно-пасивних операцій, видів доходів, витрат і прибутків, та інші. 

Показники можуть бути згруповані за ступенем ліквідності, економічної 

сутності операцій, за прибутковістю (за активом) або за вартістю (за пасивом). 

Також може бути виділений структурний аналіз – проводиться за видами 

фінансових ресурсів банку для визначення складу і питомої ваги економічних 

контрагентів за різними видами фінансових ресурсів, а також питому вагу 

кожного виду фінансового ресурсу банку в сумі загальних банківських 

фінансових ресурсів. 

Графічний метод – фінансові показники та їх динаміку зручно аналізувати, 

коли вони передані за допомогою візуальних графічних методів – графіків та 

діаграм, для візуалізації і спрощення аналізу. Графіки спрощують 

демонстрацію результатів аналізу або проведених досліджень менеджерам та 

комерційним партнерам. 

Метод табличного відображення аналітичних даних – показники 

заносяться в таблиці, що значно спрощує їх аналіз, систематизацію, порівняння, 

практичне використання для побудови діаграм та опрацювання 

автоматизованими програмними методами.  

Операційно-вартісний аналіз – використовується для аналізу ефективності 

залучення і використання різних фінансових ресурсів. 

Дескриптивні моделі – носять описовий характер з використанням даних 

бухгалтерської звітності.  
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Сюди відносяться стандартні форми звітності банків, їх вертикальний та 

горизонтальний аналіз, аналіз з використанням аналітичних коефіцієнтів 

(питома вага міжбанківських кредитів у загальних зобов’язаннях банку, питома 

вага валютних депозитів, питома вага довгострокових та короткострокових 

депозитів, та інші). 

Нормативні моделі – використовують встановлені нормативи показників 

фінансових ресурсів банку та подальший аналіз розміру відхилень фактичних 

показників від нормативів. 

Висновки. Аналіз фінансового стану банків має ключове значення для 

оцінки діяльності як окремого банку, так і загальної фінансової системи країни 

в цілому. Структура ресурсів окремих банків є індивідуальною і залежить від 

ступеня їх спеціалізації, особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних 

ресурсів та інших чинників. Всі ресурси комерційних банків тісно 

взаємопов’язані. Для ефективного розвитку економіки важливо 

використовувати сучасні методи та моделі для аналізу фінансових ресурсів 

банку. Інструментарій для аналізу банківських ресурсів має багато прийомів та 

методів. Ведеться пошук єдиного інтегрованого підходу та інтегрального 

показника, який буде характеризувати загальну єдину оцінку стану фінансових 

ресурсів банку. 
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РЕФОРМУВАНЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

У статті досліджено бюджетне планування в Україні та його проблемні 

аспекти організації у соціально-економічному розвитку країни для забезпечення 

управління економікою. Проведено оцінку його виконання у дохідній та 

видатковій частині бюджетів. Розроблено низку заходів для вирішення 

проблем бюджетного планування. 

Ключові слова: бюджетний процес, бюджетне планування, державний борг, 

державний бюджет, децентралізація. 

Чітке дотримання завдань, принципів і методів бюджетного планування на 

всіх ланках бюджетного механізму – запорука ефективності бюджетних 

процесів. 

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства [1]. 

Проблема ефективного виконання по дохідній та видатковій частинах 

бюджетів суттєво впливає на соціальну стабільність в нашій країні, а саме на 

якість належного рівня життя громадян. 

Мета статті полягає у визначені напрямів удосконалення бюджетного 

планування та реформування певних цілей і завдань для їх подальшого 

вирішення. 

Дослідженням питань бюджетного планування присвячені праці багатьох 

науковців, таких як: Гончарено М.В., Гнидюк І.В., Діхтяренко М.О., 

Пономаренко Є.Б., Тірбах Л.В., Щербина О.В. Проте, не дивлячись на досить 

суттєві здобутки дослідників, питання організації бюджетного планування 

залишаються недостатньо дослідженими. 
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Державний бюджет – ведуча ланка фінансової системи й основна 

фінансова категорія. У ньому поєднуються головні доходи і витрати держави. 

Бюджет поєднує основні фінансові категорії у їхній дії. 

Дослідження формування та виконання Державного бюджету України 

викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень 

економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного 

процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний 

життєвий рівень населення. 

До основних проблем на етапі виконання бюджету слід віднести наступні: 

значна дефіцитність бюджетів та їх фінансування, суттєвий рівень державного 

боргу і складність його обслуговування, невизначеність програмно-цільового 

методу формування бюджету. Одна з суттєвих причин дефіцитності бюджету – 

це незабезпечення виконання планових показників, які не завжди відповідають 

економічним тенденціям, а видатки значно перевищують можливості 

акумулювання коштів. Тому виникає постійна причина пошуку додаткових 

джерел фінансування [3, с. 33]. 

Бюджетне планування - це науково-обґрунтований процес визначення 

джерел створення і напрямів використання бюджетних ресурсів в економіці 

держави з метою забезпечення стабільного економічного і соціального 

розвитку. 

Основними функціями бюджетного планування є: 

– відображення основних напрямів бюджетної політики, що здійснюється 

органами законодавчої й виконавчої влади в державі; 

– вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного 

рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного 

використання наявних у суспільстві ресурсів; 

– здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів для 

досягнення темпів і пропорцій розвитку економіки й підвищення суспільного 

добробуту; 



15 

– встановлення раціональних форм мобілізації бюджетних ресурсів і на 

їхній основі визначення їх оптимальної структури [5, с. 185]. 

Перш ніж відобразити напрями покращення бюджетного планування в 

Україні, варто розглянути динаміку фінансування дохідної (табл. 1) та 

видаткової частини бюджетів (табл. 2) [4]. 

Згідно динамікою фінансування за дохідною та видатковою частинами 

бюджетів спостерігається, те що вони мають тенденцію збільшення. 

Таблиця 1 – Динаміка фінансування дохідної частини бюджетів 

України за 2017-2019 рр., млрд. грн.  

Рік 2017 2018 2019 
Сума % Сума % сума % 

Зведений бюджет 101,6    93,7 118,4 98,6 128,9 97,5 
Державний бюджет 796,8 99,1 928,1 98,0 998,3 96,3 

Місцеві бюджети 501,4 98,7 561.6 99,2 559,8 98,3 
 

Таблиця 2 – Динаміка фінансування видаткової частини бюджетів 

України за 2017-2019 рр., млрд. грн.  

Рік 2017 2018 2019 
Сума % Сума % Сума % 

Зведений бюджет 105,6 92,4 125 93,7 137 94,0 

Державний бюджет 870,5 98,6 1034,1 95,3 1072,8 95,0 
Місцеві бюджети 496,1 93,6 570,5 93,2 566,3 92,7 

 

Варто зауважити, що кожного року видатки перевищують доходи, а отже в 

Україні переважає дефіцит бюджету. Тобто профіцит бюджету теж має 

тенденцію збільшення.  

Така ситуація частково спровоковано неякісним бюджетним плануванням. 

При визначенні напрямів удосконалення бюджетного процесу важлива роль 

належить формуванню цілей, а також першочергових завдань, які потребують 

вирішення. 

Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з 

повернення отриманих та непогашених кредитів станом на звітну дату, що 
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виникають внаслідок державного запозичення [1]. Розглянемо динаміку 

показників державного боргу України (табл. 3). Гарантований державою борг у 

2019 році становив 1 998,2 млрд. грн., при цьому зовнішній борг складає 58%. 

Обсяг державного боргу у 2019 році зменшився на 170,4 млрд. грн. порівняно з 

2018 роком. Причиною цього стало зменшення зовнішнього боргу у 2019 році 

на 238 млрд. грн., а внутрішній борг зріс на 67,6 млрд. грн., через випуск 

облігацій внутрішньої державної позики для покриття поточних видатків 

бюджету.  

Частка державного боргу у валовому внутрішньому продукті року 

поступово зменшується: з 89,7% у 2017 році до 50,27% у 2019 році, що свідчить 

про те, що органи влади здійснювали ефективну бюджетну, податкову та 

економічну політику. 

Таблиця 3 – Динаміка показників державного боргу України протягом 

2017-2019 рр., млрд. грн.  

Джерело: складено автором на основі [6] 

 

Оптимальна фіскальна політика передбачає вибір такого набору 

фіскальних важелів, які дозволяють сформувати дохідну частину бюджету у 

необхідному обсязі та не спровокують неконтрольоване зростання рівня 

державного боргу як частки національного доходу. Неефективна фіскальна 

політика призводить до кумулятивного зростання бюджетного дефіциту, а за 

умови відсутності економічного зростання це може спровокувати дефолт 

держави. 

Показник 2017 2018 2019 
Відносне відхилення, % 
2018/2017 2019/2018 

Дефіцит державного бюджету 47,9 59,2 72,4 11,3 13,2 
Державний борг, у т.ч. 2141,6 2168,6 1998,2 27 -170,4 

зовнішній борг 1374,9 1397,2 1159,2 49,3 -238 
внутрішній борг 766,7 771,4 839,0 4,7 67,6 

Розмір ВВП (у факт. цінах) 2 385,4 3 558,7 3 974,6 1 173,3 415,9 

Частка державного боргу у 
ВВП, % 

89,7 60,9 50,27 -28,8 -10,63 
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Згідно з Бюджетною стратегією до стратегічних цілей бюджетної політики 

віднесено досягнення високої якості життя громадян, побудова 

конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та 

інтеграція в європейське співтовариство. За орієнтир прийняті показники, які 

відображають рівень життя, досягнутий у розвинених країнах. При цьому 

завдання з розвитку економіки повинні відігравати роль засобів реалізації 

поставленої мети. За таких умов перетворення в економічній сфері повинні 

спрямовуватися на вирішення гострих соціальних проблем, що мають місце в 

нашій країні. Тому необхідно прийняти курс щодо формування 

конкурентоспроможної й водночас соціально орієнтованої економіки. 

На основі робіт вітчизняних науковців з питань шляхів удосконалення 

бюджетного планування, реформування та оптимізації державних витрат усі 

заходи можна поділити на організаційні та структурні. Тобто суттєвим важелем 

вирішення бюджетних проблем слід розглядати розумні обсяги та структуру 

державних витрат. 

Заходи у сфері економічної діяльності стосуються збільшення видатків та 

першочергового фінансування пріоритетних напрямів державних промислових 

та сільських господарств, а також приватизації частки державного майна, яка 

дає можливість зменшення навантаження на державний бюджет.  

Заходи у соціальній сфері, яка є найбільш проблемною ланкою у 

державному бюджеті, також стосуються збільшенню видатків, тому що 

установи соціальної сфери не є прибутковими, а коштів для оптимального 

фінансування соціальної сфери завжди не достатньо. У багатьох випадках, коли 

ставиться питання про недофінансування державних соціальних зобов'язань, 

розміри яких свідчать про невідповідність цих зобов'язань реальним 

фінансовим можливостям держави, постають питання щодо необхідності 

скорочення або відміни конкретних соціальних програм, що не завжди 

коректно [8, с. 4]. 

Отже, механізмом для оптимізації затрат бюджету постає: одним з 

варіантів може бути часткове впровадження самофінансування державних 
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підприємств за рахунок надходження власних грошових коштів і доходів в 

матеріальній чи нематеріальній формі, які є результатом його самостійної 

фінансово-господарської діяльності. Та при наявності власних джерел 

фінансування, вони виступають лише додатковим джерелом доходів, а 

основним для бюджетних установ залишається їх фінансове забезпечення з 

державного або місцевих бюджетів. Тому пошук шляхів удосконалення 

повинен провадитись на рівні держави та органів місцевого самоуправління. 

Для зменшення бюджетних витрат можливі процедурні обмеження щодо 

прийняття бюджетних рішень. Наприклад, законодавчі акти, чинність яких 

призводить до збільшення державних витрат (про підвищення заробітної плати 

державних службовців, про збільшення пенсій або про додаткові соціальні 

гарантії), можуть прийматися тільки за наявності в розпорядженні держави 

відповідних доходів. Скорочення чисельності працівників у сфері управління 

зменшує видатки на утримання органів державної влади. Можливо скорочувати 

податкові пільги підприємствам таким чином , щоб одержання податкових 

пільг залежало від корисності і важливості для суспільства того чи іншого виду 

діяльності. При скороченні податкових пільг з'явиться можливість 

цілеспрямовано використовувати видаткову частину бюджету для підтримки 

деяких пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку суспільства. 

Оптимізувати затрати бюджету не скорочуючи пільги і при цьому 

забезпечувати належне фінансування державному сектору, допоможе податкова 

реформа, яка після введення нової ставки податку та, створивши при цьому для 

підприємств ефективні економічні стимули для сплати податків, призведе до 

виходу підприємців з тіні. 

Одним із джерел зменшення навантаження на бюджетні видатки є 

страхування – пенсійне, медичне, соціальне. Використання обов’язкового 

страхування гарантує матеріальну підтримку на старість, у разі інвалідності, 

захворювання. Через систему страхування здійснюється перерозподіл грошових 

засобів від працездатних до непрацездатних, від тих, хто працює, до 

безробітних. 
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Негативно впливає на бюджетну систему України ріст інфляції. Без 

зниження рівня інфляції не можуть бути ефективно використані витрати 

бюджету, направленні на соціальні потреби. Тому програма по боротьбі з 

інфляцією повинна включати комплекс дій, направлений на оздоровлення 

фінансового стану в країні. Ці дії повинні бути направлені проти ретельно 

проаналізованих негативних економічних факторів, які мали місце протягом 

останніх років. Ще одним із чинників впливу на величину державних видатків є 

зростання державного боргу, без пошуку джерел його покриття. Зменшення 

державного боргу приводить до зменшення видатків державного бюджету. 

Проте головним моментом в плануванні бюджету є не тільки зменшення 

витрат, як збільшення доходів бюджету за рахунок пошуку нових джерел 

фінансування, розробки нової податкової реформи, стимулювання сплати 

податків [2, с. 105]. 

Отже, основні напрямки удосконалення бюджетного планування, це 

оптимізація державних видатків, зменшення фінансування сфери управління, 

збільшення видатків на соціальне забезпечення та економічний розвиток, 

забезпечення економічного зростання на засадах інституційного та 

інвестиційного розвитку, що надасть можливість збільшення видатків на 

соціальне забезпечення, стимулювання сплати податків, нова податкова 

реформа, проведення бюджетної децентралізації, боротьба з інфляцією, 

зменшення державного боргу тощо. 

Удосконаленню бюджетного процесу сприяють ряд системних реформ, у 

тому числі впровадження бюджетування, орієнтованого на результат, 

запровадження системи оцінювання результативності бюджетних програм, 

дотримання принципу підзвітності органів влади громадськості.  

Такий позитивний вплив на бюджетну систему може здійснити повноцінне 

впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування зміст 

якого полягає у тому, що розпорядники отримуватимуть кошти не просто для 

фінансування своєї діяльності, а на досягнення конкретних результатів, які 

зафіксовані у відповідній бюджетній програмі. Впровадження елементів 

бюджетування за результатом вимагає започаткування системного 

реформування бюджетного управління та систем підзвітності і контролю. 
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Програмно-цільовий метод дозволяє визначити бюджетні показники на 

основі планування відповідних суспільно значущих досягнень на рівні держави, 

адміністративно-територіальних одиниць, відповідних галузей економіки та 

соціальної сфери, забезпечити розробку взаємопов’язаних заходів щодо їх 

досягнення у встановлені терміни. Програмно-цільовий метод планування 

видатків є інструментом середньострокового бюджетного планування, за 

допомогою якого забезпечується формування структури видатків на 

перспективу за пріоритетами, що відповідають стратегічним цілям держави з 

метою реалізації завдань соціального та економічного розвитку країни з 

впровадженням механізму аналізу й оцінки ефективності використання 

бюджетних ресурсів і забезпечення планування діяльності головними 

розпорядниками бюджетних коштів [7, с. 221].  

Тому удосконалення бюджетного планування пов’язане з обов’язковим 

запровадженням середньострокового програмно-цільового бюджетного 

планування, що дасть змогу отримати якісний, детальний, обґрунтований 

фінансовий план на середньострокову перспективу з врахуванням особливостей 

і тенденцій соціально-економічного розвитку країни, циклічності економіки та 

факторів впливу на стійкість та збалансованість державних фінансів. При 

запровадженні шляхів удосконалення бюджетного планування в Україні 

можливо створити таку систему планування бюджету, яка б зацікавила і 

виробників і органи влади збільшувати доходи і використовувати їх з 

найбільшою ефективністю. 
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Білецька А.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Здоров’я населення за сучасними уявленнями визначає ступінь соціально-

культурного розвитку суспільства та якості життя громадян. Соціальний 

захист громадян не може бути частковим чи вибірковим, тому постійне його 

забезпечення вимагає від влади реалізації налагодженого механізму. Головна 

мета медичного страхування – гарантування застрахованим особам 

одержання медичної допомоги у разі настання страхових випадківта 

фінансування профілактичних заходів за рахунок накопичених грошових 

коштів. 
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Ключові слова: медичне страхування,  грошові кошти, ринок страхових послуг, 

принципи страхування, механізм, фінансове забезпечення. 

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. 

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.  

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. 

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. 

Медичне страхування здійснюється в двох основних формах: обов’язковій 

та добровільній. Вибір форми медичного страхування в кожній країні залежить 

від конкретних економічних і культурно-історичних умов, від особливостей 
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демографічних і соціальних показників, рівня захворюваності та інших 

факторів, які характеризують загальний стан здоров'я і рівень медичного 

обслуговування. Обов'язкова форма медичного страхування використовується, 

як правило,у тих країнах, де переважне значення має суспільна охорона 

здоров'я, а добровільна - там, де поширені приватні страхові програми. 

Медичне страхування, яке провадиться в обов'язковій формі, набуває рис 

соціального страхування, оскільки порядок його проведення визначається 

державним законодавством. Обов'язкова форма страхування координується 

державними структурами. Страхові платежі, сплачувані громадянами та 

юридичними особами, мають форму податку. Обов'язкове медичне страхування 

перебуває під жорстким контролем держави і характеризується 

безприбутковістю. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати 

медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду 

характеризується стабільністю [2].  

Основні принципи медичного страхування представлено на рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1 - Основні принципи медичного страхування 

Принципи медичного 
страхування 

Принцип    
загальності 

Принцип    
державності 

Принцип 
некомерційності 
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Принцип загальності полягає в тому, що всі громадяни незалежно від статі, 

віку, стану здоров'я, місця проживання, рівня особистого доходу мають право 

на одержання медичних послуг. Принцип державності означає, що кошти 

обов'язкового медичного страхування - це державна власність. Держава 

забезпечує сталість системи обов'язкового медичного страхування і є 

безпосереднім страхувальником для непрацюючої частини населення 

(наприклад, пенсіонерів). Некомерційний характер обов'язкового медичного 

страхування базується на тому, що його здійснення і прибуток - це несумісні 

речі. Прибуток від проведення обов'язкового медичного страхування є 

джерелом поповнення фінансових резервів системи такого страхування і не 

може бути засобом збагачення [3].  

Для обов'язкового медичного страхування характерне те, що сплата 

страхувальниками внесків здійснюється у встановлених розмірах і у 

встановлений час, а рівень страхового забезпечення однаковий для всіх 

застрахованих. За умовами обов'язкового медичного страхування роботодавці 

мають відраховувати від своїх доходів страхові внески. Ці кошти формують 

страховий фонд, яким керує держава. Частина цього фонду може створюватись 

і за рахунок внесків, які утримуються із заробітної плати працюючих. Частина 

кожної зі сторін залежить від конкретних економічних умов проведення такого 

страхування та вартості медичного обслуговування. Із коштів створеного 

страхового фонду відбувається відшкодування необхідного мінімального рівня 

витрат на лікування застрахованих працівників у разі їхньої непрацездатності 

через втрату здоров'я [12].  

В основу проведення обов'язкового медичного страхування закладаються 

програми обов'язкового медичного обслуговування. Ці програми визначають 

обсяги й умови надання медичної та лікувальної допомоги населенню. 

Програма охоплює мінімально необхідний перелік медичних послуг, 

гарантованих кожному громадянину, який має право ними користуватися [10]. 

Суб'єктами обов'язкового медичного страхування є страховики, 

страхувальники, застраховані, медичні установи. 
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В сучасних умовах для реалізації послуг медичного страхування та 

отримання результату від їх надання необхідно виробити дієвий механізм 

здійснення медичного страхування. Даний механізм включає в себе суб’єкти, 

об’єкти, мету, завдання, інструменти, методи, принципи та нормативно-правове 

забезпечення (рисунок 2). 

Обов'язкове медичне страхування охоплює практично все населення і 

задовольняє основні першочергові потреби, але воно не може охопити весь 

обсяг ризиків. Тому незадоволений страховий інтерес реалізується організацією 

добровільного медичного страхування. Добровільне медичне страхування для 

кожного громадянина це спосіб отримати на достатньому рівні належну 

медичну допомогу. Розвиток галузі медичного страхування в Україні в даний 

час стримує ряд причин, серед них: зменшення державного фінансування галузі 

охорони здоров’я, застаріла матеріальна база, дефіцит лікарських препаратів, 

показники демографічного розвитку країни та рівня захворюваності населення 

та багато інших [9, с. 133].  

Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні є досить 

низьким, що впливає на якість лікування та тривалість життя громадян. 

Проголошені конституційні гарантії щодо безоплатної медичної допомоги та 

низька заробітна плата медичних працівників, нажаль, не спонукають до 

надання якісних медичних послуг [7].  Законодавча регламентація форм 

медичного страхування закріплена в Законі України «Про страхування» і 

визначає наступні види добровільного медичного страхування: медичне 

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

випадок хвороби та страхування медичних витрат [3, с. 153]. 

Порівнюючи ситуацію розвитку ринку добровільного медичного 

страхування, можна відмітити певні тенденції. Зокрема, кількість страхових 

компаній у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшилася на 45 страхових 

компаній. 

У 2018 році спостерігається зростання валових страхових премій по 

медичному страхуванню на 317,3 млн. грн. порівняно з 2017 роком, у 

відсотковому відношенні 21,5%, розміри зборів страхових премій, сума та 

рівень виплат відображено в таблиці 1 [2]. 
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Рисунок 2 - Механізм здійснення медичного страхування 
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можливість вибору медичної установи та лікуючого персоналу, контроль та 

експертизу за якістю лікування, що дає відчуття захищеності застрахованим 

особам [11, с. 73]. 

Таблиця 1 – Фінансові показники діяльності страхових компаній з 

добровільного медичного страхування 

№ Страхова 
компанія 

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

2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

1 ПРОВІДНА 195 295,5 236 369 107 752,0 124 423 55,17 52,64 

2 НАФТОГАЗСТР
АХ 

150 975,0 180 327 104 904,9 116 463 69,48 64,58 

3 АХА 
СТРАХУВАННЯ 

93 102,0 145 025 47 834,0 64 723 51,38 44,63 

4 УНІКА 122 822,2 136 207 88 108,7 83 405 71,74 61,23 

5 АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ 

43 993,0 121 085 36 812,7 42 898 83,68 35,43 

6 ІНГО УКРАЇНА 85 027,9 103 529 50 709,9 48 181 59,64 46,54 

7 PZU УКРАЇНА 70 191,3 96 691 33 547,0 43 125 47,79 44,6 

8 УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА 
ГРУППА 

55 636,0 69 572 35 300,7 36 246 63,45 52,1 

9 ІЛЛІЧІВСЬКЕ 53 815,7 66 006 28 195,6 35 683 52,39 54,06 

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

 

Висновки.Підсумовуючи можна відзначити, що в сучасних умовах 

обов'язкове медичне страхування охоплює практично все населення і 

задовольняє основні першочергові потреби, але воно не може охопити весь 

обсяг ризиків. Розвиток галузі медичного страхування в Україні в даний час 

стримує ряд причин, серед них: зменшення державного фінансування галузі 

охорони здоров’я, застаріла матеріальна база, дефіцит лікарських препаратів, 

показники демографічного розвитку країни та рівня захворюваності населення 

та багато інших. Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні є 

досить низьким, що впливає на якість лікування та тривалість життя громадян. 

Проголошені конституційні гарантії щодо безоплатної медичної допомоги та 

низька заробітна плата медичних працівників, нажаль, не спонукають до 
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надання якісних медичних послуг. Практика здійснення медичного страхування 

дозволяє зробити висновок, що для суб’єктів відсутні економічні стимули:, 

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

лікувально-профілактичної установи – наданні якісних медичних послуг. Тому 

насамперед необхідно застосовувати інструменти стимулювання суб’єктів 

медичного страхування шляхом розробки та впровадження нових програм 

медичного страхування, які стимулюватимуть страхувальників покращувати і 

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

не створювати свідомого ризику для свого фізичного стану.  
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Бодачевський М.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

У статті висвітлено організаційне забезпечення системи управління 

фінансовим забезпеченням страхових організацій. Доведено, що процес 

управління фінансами страховика є важливим елементом економічного 

середовища, соціальна сторона цього процесу впливає на підвищення рівня 

життя населення за рахунок забезпечення надійного страхового захисту. 

Ключові слова: фінанси, страхова організація, страховий ринок, фінансова 

діяльність, фінансовий стан. 

Постановка проблеми.  З набуттям Україною незалежності, економічні й 

соціальні перетворення, що відбуваються, сприяли формуванню адекватної 

системи страхування, яка має стати надійним захистом для юридичних і 

фізичних осіб від матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, 

нещасним випадком чи іншими ризиковими обставина. Важливою складовою 

побудови таких повноцінних економічних відносин в Україні є ефективна 
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діяльність страхових організацій. Страхові організації, мобілізуючи кошти та 

перетворюючи їх на капітал, здатні не тільки забезпечити захист суспільного 

виробництва, але й здійснити інвестування основних галузей економіки країни. 

Страхування, на наш погляд, є одним з основних елементів функціонування 

фінансової системи країни. Варто зазначити, що від ефективності та надійності 

роботи учасників страхового ринку залежить успіх прийнятих заходів, 

спрямованих на подолання економічної нестабільності і проведення ринкових 

реформ. 

Ціллю статті є дослідження організаційного забезпечення управління 

фінансами страхових компаній. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Питанням управління 

фінансами страхових організацій багато уваги приділили у своїх працях як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці та практики, зокрема Д. Хемптон, Ф. Хекне, 

Т. С.С.Осадець О. Гаманкова, Т.М. Артюх, О. Вовчак, М.В. Мних,                

В. Базилевич, Говорушко, Т.В.Яворівська, Н. Внукова, М. Клапків, В. Борисова, 

О.В. Козьменко, А.О. Бойко, О. Залєтов, А. Самойловський, А. Таркуцяк,                 

Я. Шумелда, та інші. Утім, ряд питань щодо управління фінансами страхових 

організацій потребують подальшого розвитку, що й підкреслює актуальність 

обраної теми дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавленість людей у 

страховому захисті — це основа існування страхових компаній, які пропонують 

різноманітні види страхових послуг і виступають на ринку їх продавцями, 

маючи на меті одержання прибутку. Якщо немає зацікавленості з боку 

страхувальників у придбанні страхових послуг, страховик не в змозі існувати. 

Адже тільки за умови реалізації свого специфічного товару компанія створює 

страхові резерви, здійснює інвестування, накопичує доходи. Таким чином, 

страхувальникові у відносинах із страховиком належить вирішальна роль [5].  

Як відомо, страхова компанія – є спеціалізованою фінансовою 

організацією, яка для здійснення своєї діяльності має отримати дозвіл – 

ліцензію. Лише після отримання такого дозволу та реєстрації у Національній 



31 

комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг 

України. Вказана Національна комісія є державним органом виконавчої влади, 

яка здійснює державне регулювання страхової діяльності на території України 

та виконує нагляд за діяльністю страхових компаній.  

В організаційній та управлінській роботі страхової компанії фінансовій 

діяльності відведено особливе місце. Саме від фінансової діяльності багато в 

чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення страхової 

діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими 

учасниками страхового ринку. Так, фінансова діяльність – це діяльність 

пов’язана з управлінням фінансами страхової компанії. Вона включає:  

1) планування і організацію фінансів; 

2) регулювання доходів і видатків;  

3) облік страхових резервів;  

4) стимулювання кінцевих результатів від страхової діяльності. 

Варто зауважити, що фінансова діяльність страхової компанії складається з 

процедур різного рівня відповідальності та складності. До першого рівня 

управління відносять ухвалення фінансових рішень з поточної діяльності 

страховика та перспектив його розвитку; проведення визначеної фінансової 

політики; залучення страхових ресурсів та їх використання. Вказані функції 

відносять до завдань вищого рівня складності та відповідальності, їх вирішення 

входить до компетенції вищих керівних структур страхової компанії і тільки 

частково делегується до нижчих ланок управління. Варто зазначити, що в 

управлінні страховою діяльністю керівники першого рівня можуть делегувати 

керівникам другого рівня (філій, відділень, інших підрозділів) широкі 

повноваження щодо ухвалення управлінських рішень, то рішення щодо 

фінансової діяльності знаходяться у компетенції вищого керівництва, яке 

координує грошові потоки страховика та ухвалює фінансові рішення щодо 

розвитку страхової компанії. 

До другого рівня управління відносять такі функції: виконання  

фінансових та актуарних розрахунків; складання звітів та оформлення 
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фінансових документів, іншими словами, прості технічні завдання, що 

вирішують фахівці фінансової, бухгалтерської, економічної служби страхової 

компанії [6].  

Як свідчить досвід, страхова компанія, виходячи з конкретних умов 

діяльності та наявності територіально відособлених підрозділів, обирає зручну 

форму організації фінансової роботи. Розмір страхової компанії впливає, як 

правило, не на кількість функцій, а на рівень їх складності. Чим більша за 

обсягом діяльності страхова компанія, тим рівень управління фінансами є 

більш складним.  

Так, для страхових компаній з незначним обсягом діяльності, функції 

фінансового менеджменту є менш складними, і крім того, виконання таких 

завдань можна поєднати із виконанням інших функцій управління. З огляду на 

це, важливо зауважити, що фінансова діяльність страхової компанії спрямована 

на вирішення наступних завдань: 

–фінансове забезпечення поточної страхової діяльності; 

–пошук шляхів збільшення страхових премій, прибутку, підвищення 

фінансової стійкості; 

–виконання фінансових зобов'язань перед страхувальниками, бюджетом, 

страховими організаціями; 

–мобілізація страхових ресурсів в обсязі, необхідному для виконання своїх 

зобов’язань; 

–контроль та моніторинг інвестування та ефективного використання 

страхових резервів [5]. 

Згідно із стандартами фінансова робота страхової компанії здійснюється за 

такими напрямками: 

1) фінансове планування й прогнозування;  

2) аналіз та контроль страхової діяльності;  

3) поточна, оперативна фінансово-економічна робота [1]. 

Одним з найважливіших напрямків фінансової роботи страхової компанії є 

фінансове планування і прогнозування. На цій ділянці фінансової роботи 
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визначають загальний обсяг страхових премій за всіма видами страхування та 

можливість залучення таких ресурсів. В умовах ринкового господарства 

страхові компанії самостійно визначають напрямки та розмір використання 

страхових резервів. Метою складання фінансового плану є визначення 

страхових премій та резервів з урахуванням величини фінансових показників: 

прибуток, сума податків. Так, планування обсягу страхових премій є важливим 

для розробки плану прибутку, визначення суми планових платежів до бюджету.  

Від аргументованого та вірного розрахунку страхових премій значно 

залежить рівень реальності основного джерела надходження ресурсів та розмір 

запланованого прибутку. Варто зауважити, що планування витрат здійснюється 

з метою визначити найбільш економні напрями витрачання матеріальних, 

трудових та грошових ресурсів страховика. Зменшення витрат на страхування є 

основним фактором збільшення прибутку страхування. Скорочення витрат 

страховика є підставою для зниження страхових тарифів, а відтак - 

прискорення обертання оборотних коштів. Враховуючи результати від 

опрацювання розрахунків щодо планових фінансові показники, складають такі 

плани: перспективний, поточний та оперативний фінансовий план страхової та 

інвестиційної діяльності. При чому, поточний план складають у формі балансу 

доходів та витрат, а оперативний - у формі платіжного календаря. 

Наступним етапом фінансової діяльності є аналіз та контроль. страховик 

діагностує фінансові результати та фінансовий стан компанії. 

З огляду на це, аналітичну роботу страхової компанії можна поділити на 

два блоки:  

а) аналіз фінансових результатів страхової компанії (рисунок 1);  

б) аналіз фінансового стану страхової компанії (рисунок 2). 

Отриманні у результаті аналізу матеріали, страховик використовує в 

процесі складання фінансових планів. В кінець кінців страховик має 

опрацювати таку сукупність показників, яка дасть змогу з достатньою точністю 

оцінити поточні та стратегічні можливості страхової компанії.  
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Ще одним напрямом процесу управління фінансами страховика є поточна 

та оперативна фінансова робота страхової компанії направлена на практичне 

втілення основного завдання – фінансове забезпечення страхової діяльності, 

утримування показників фінансової стійкості на належному рівні [3]. 

 

Рисунок 1 - Основні напрямками аналізу фінансових результатів 

діяльності страхової компанії 

 

Рисунок 2 - Основні напрямками аналізу фінансового стану страхової 

компанії 

 

НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

аналіз та оцінка структури і динаміки страхових платежів, 
факторний аналіз показників прибутку;

аналіз фінансових результатів від інвестиційної діяльності; 

аналіз та оцінка використання прибутку страховика; 

аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу 
та грошових потоків; 

аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати 
страхової компанії. 

НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

аналіз та оцінка складу та динаміки майна; 

аналіз фінансової стійкості страхової компанії; 

комплексний аналіз і рейтингова оцінка діяльності 
страхових компаній 

аналіз ліквідності балансу; 



35 

Значення та роль оперативної фінансової роботи страхової компанії 

визначається наступним: постійний моніторинг та вивчення попиту на страхові 

послуги; здійснення поточних розрахунків з постачальниками різних послуг 

(оренда, комунальні послуги, організація презентацій тощо); здійснення 

своєчасних розрахунків з державою по податках, інших обов'язкових платежах 

до бюджету та цільових фондів; своєчасне здійснення розрахунків по оплаті 

праці; проведення платежів за фінансовими операціями. 

Отже, досліджуючи зміст та значення фінансової діяльності, варто 

зауважити, що фінансова діяльність включає ряд процедур різного рівня 

відповідальності й складності. До першого рівня слід включити такі завдання:  

а) прийняття фінансових рішень щодо перспективного розвитку страхової 

компанії;  

б) здійснення фінансової політики;  

в) прогнозування інвестиційної діяльності.  

До другого рівня слід включити такі завдання:  

а) документальне оформлення господарських операцій;  

б) здійснення різного роду фінансових розрахунків;  

в) складання фінансової звітності тощо. 

Страхова компанія самостійно обирає зручну для себе форму організації 

фінансової діяльності, виходячи з конкретних умов діяльності, структури 

управління, присутності окремих підрозділів (представництв, філіалів тощо).З 

огляду на викладений матеріал, важливо зауважити, що організаційний 

механізм господарювання являє собою сукупність організаційно-правових 

стандартів, нормативів та правил, які розкривають та регулюють саме 

фінансове управління [2]. Основною складовою організаційного механізму 

господарювання є структура управління, яка поєднує всі елементи фінансового 

управління, регламентує різні внутрішні зв’язки, що сприяє встановленню 

стійкої системи службових взаємовідносин між працівниками самого апарату 

управління та структурними підрозділами страхової компанії. Крім того, за 

організацію фінансової діяльності страхової компанії відповідає фінансова 

служба. [4]  
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Щодо фінансової служби страхової компанії, то це самостійний 

структурний підрозділ, який провадить конкретні функції в системі управління 

страховою компанією. Варто зауважити, що структура фінансової служби та 

чисельність її працівників залежать від ряду факторів, названих вище (рисунок 

3). 

Як видно з рисунку 3, до складу фінансової служби входить кілька 

секторів та груп, за якими закріплені визначені функції. Начальник служби 

безпосередньо підпорядкований керівнику страхової компанії [5]. 

 

Рисунок 3 - Приблизна структура фінансової служби страхової 

компанії 

 

Наведена структура фінансового служби в цілому відповідає змісту саме 

тої фінансової діяльності, яку виконує страхова компанія для забезпечення всіх 

її витрат та виконання зобов’язань. Важливо зазначити, що структура, функції 

та відповідальність всіх підрозділів фінансової служби, їх відносини з іншими 

ланками управління визначаються Положенням про фінансову службу. 

Фінансовий менеджер є вищою ланкою управління фінансовим персоналом. 

Апарат управління фінансами є важливою структурою апарату управління 

страхової компанії. Основне завданням фінансового персоналу полягає у 

пошуку основних джерел надходження коштів, формуванні страхових та 
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резервних фондів та використанні цих фондів з метою отримання 

максимального прибутку. Крім того, серед основних завдань діяльності 

фінансового менеджера є пошук шляхів удосконалення фінансової діяльності. 

Як свідчить досвід, ефективна організація управління фінансами поєднує в 

собі і делегування частини відповідальності за одержання доходу, і надання 

достатньо широких повноважень в управлінні поточною фінансовою 

діяльністю, і централізацію прийняття управлінських рішень по розподілу та 

використанню фінансових результатів. 

Узагальнюючи теоретичні положення управління фінансами страхової 

організації, важливо відмітити, що страховий ринок  в цілому є стратегічним 

сектором економіки і потужним фактором позитивного впливу на динамічний 

розвиток суспільства. А процес управління фінансами страховика є важливим 

елементом економічного середовища, соціальна сторона цього процесу впливає 

на підвищення рівня життя населення за рахунок забезпечення надійного 

страхового захисту, а саме, страхування в його розвинутих формах підвищує 

інвестиційний потенціал і сприяє збільшенню багатства нації, що сьогодні 

особливо актуально для української економіки. У ході страхової діяльності 

проблеми виникають одна за іншою, причому значну частину з них можна 

передбачати і заздалегідь намітити найкращі рішення.  

Найважливішим критерієм управління страховою компанією є орієнтація 

на дійсного і потенційного страхувальника, розуміння і задоволення його 

потреб. Іншою найважливішою частиною управління страховою компанією є 

керування фінансовими потоками, насамперед формування і розміщення 

страхових резервів. Керування страховими резервами базується на принципах 

прибутковості, ліквідності, диверсифікованості, а також, саме головне, 

постійному забезпеченні і збереженні платоспроможності.  
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Іноземні інвестиції є важливим ресурсом функціонування й розвитку 

економіки, особливо країн, що розвиваються, які не мають у достатніх обсягах 

власного капіталу. Проблема інвестування досить гостро постає перед 

більшістю країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. 

Світова практика свідчить про те, що іноземні інвестиції є не тільки джерелом 

фінансування виробництва, але і його нарощування на основі чинників 

інтенсифікації, модернізації інновацій, підвищення ефективності використання 

ресурсів і менеджменту [3]. 
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Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що проблема 

інвестування досить гостро постає перед більшістю країн світу. Для України 

вона також є надзвичайно актуальною. 

Метою дослідження є оцінити стан та проблеми залучення іноземних 

інвестицій в економіку України, визначити вплив іноземних капіталовкладень 

на розвиток функціонування підприємств та окреслити основні напрями 

підвищення інвестиційної привабливості економіки України та активізації 

залучення іноземних інвестицій. 

Даній проблематиці приділяли увагу чимало вітчизняних та іноземних 

науковців, а саме: Р. Вернон, В. Кравців, М. Мельник, В.Антонов, 

М.Денисенко, А. Фаломеев,  Г. Козаченко, О. Антіпов, О. Лященко, В. Антонов, 

Л. Галан, Т. Гринів, М. Диха, А. Руденко, Т. Заяць, В. Марцин, В. Мотриченко, 

А. Пересада, С. Онікієнко, Ю. Коваленко, Я. Ромусік, В. Типанов, Л. 

Чернишова та інші. Проте, не зважаючи на чисельні праці науковців та їх 

значний вклад у дослідження даної проблеми, подальшого дослідження 

потребує механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 

на макрорівні.  

Важливу роль в розвитку національної економіки відіграють іноземні 

інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації 

інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню 

передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, 

зростанню інвестиційного потенціалу територій тощо. 

Іноземні інвестиції - це цінності, що іноземні інвестори вкладають в 

об'єкти інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку або 

досягнення соціального ефекту [1, с. 102]. 

Основними (визначальними) чинниками в процесі прийняття 

інвестиційних рішень для прямих іноземних інвестицій є: 

- місткість та доступність місцевого ринку; 

- можливість закріплення на перспективних ринках збуту; 

- політична стабільність у країні; 
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- стабільна економічна політика та законодавство; 

- дешева робоча сила; 

- доступ до дешевої сировини та енергоресурсів; 

- відносний рівень добробуту та купівельної спроможності населення; 

- наявність пільг для іноземних інвесторів. 

За якісними ознаками й цільовим спрямуванням потоків інвестицій та за 

характером участі в самому інвестиційному процесі інвестиції поділяються на 

прямі та портфельні. Прямі іноземні інвестиції – це як правило, довгострокові 

капіталовкладення у підприємства, які перебувають за кордоном, що 

забезпечують участь інвестора в управлінні та контролі даного підприємства. А 

портфельні та інші інвестиції складаються з активів та зобов'язань [2, с. 17]. 

Аналіз прямих іноземних інвестицій (ПІІ) розпочався ще в 60-их роках. 

Міжнародний валютний фонд трактує поняття ПІІ як інвестиції, що 

здійснюються за межами національної країни з метою розширення товарів та 

послуг підприємства для імпорту продуктів чи послуг в країну базування або 

експорту в інші країни. Інвесторам при цьому належить контроль управління 

над підприємствами та дані інвестиції виступають у ролі акціонерного капіталу. 

Розглянемо головні етапи інвестування на рисунку 1.  

 

Рисунок 1 – Етапи інвестиційної діяльності 
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Іноземні капіталовкладення допомагають вирішенню проблеми 

недостатності власних грошей як джерела фінансування. При їх ефективному 

використанні країна може не тільки компенсувати нестачу внутрішніх 

інвестиційних ресурсів, а ще й підвищити ефективність виробництва та 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції завдяки введенню новітніх 

технологій та аналізу прогресивного досвіду управління інших країн світу. До 

того ж, саме залучення іноземних інвестицій виводить країну на світові ринки, 

налагоджує зв'язки зі світовою економікою та допомагає вийти із кризи                

[5, с. 35]. 

Україна є інвестиційно привабливою країною, так як має значну кількість 

невикористовуваних фізичних і людських ресурсів, великі резерви невкладених 

заощаджень, місткий внутрішній споживчий ринок. Обсяг прямих іноземних 

інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 липня 2019 року 

становив 2870 млн. дол., що на 30 % перевищує показник на початок року. 

Процес іноземного інвестування в Україні має певні особливості. По-перше, 

попри те, що станом на липень 2018р. прямі іноземні інвестиції (ПІІ) до 

економіки України надійшли близько зі 130 країн світу, основна частина з 

таких країн як Кіпр, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та 

інші. Це свідчить про незначну географічну диверсифікацію країн-експортерів 

ПІІ до України.  Україна залишається привабливою для інвестицій та не 

знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 

господарство. 

Прямі іноземні інвестиції мають для приймаючої країни як і позитивний 

так і негативний характер (Рисунок 2). Одним із позитивних факторів є 

заміщення імпорту та організація виробництва (орієнтованого на експорт 

випущеної продукції) [6, с. 29]. Розглянемо аналіз ефективності іноземної 

інвестиційної діяльності в Україні на прикладі ТОВ «Кернел Трейд». Кернел – 

провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової 

олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону 

Чорноморського басейну на світові ринки. 
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Рисунок 2 – Позитивний та негативний характер інвестиційного 

процесу 

 

Розглядаючи інвестиційну стратегію ТОВ «Кернел Трейд», можна 

визначити чітко поставлені цілі та  послідовність дій щодо ефективного 

залучення іноземних інвесторів (Рисунок 3). Весь процес розробки 

«Інвестиційних проектів» можна поділити на наступні кроки: 

1. Формування позитивного інвестиційного клімату. Позитивний 

інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує 

високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, 

проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, 

впроваджувати новітні технології. 

2. Підготовка продукту для залучення інвестицій. Головним продуктом 

компанії для інвестицій є нерухомість - це земля, споруди, майнові комплекси, 

розташовані у зручних місцях, які можуть застосовуватись потенційними 

інвесторами для створення нового виробництва чи для ведення бізнесу. 

Підготовка продукту передбачає проведення попереднього юридичного та 

технічного обстеження земельних ділянок та майнових комплексів, що 
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пропонуються для реалізації інвестиційних проектів. Інвестиційний досвід 

Кернел щодо проектів з нерухомості та побудови нових підприємств вражає. 

Торгова компанія має представництва у всіх областях України, 26 елеваторів в 

Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, 

Одеській, Харківській та Черкаській областях (загальний обсяг зберігання - 1,8 

млн. тонн зернових і олійних культур), автотранспортне підприємство в 

Полтавській області, 6 агропідприємств у Полтавській, Одеській, Черкаській 

областях. 

 

Рисунок 3 – Стратегія залучення іноземних інвестицій ТОВ «Кернел 

Трейд» 

 

3. Поширення інформації про інвестиційні можливості. Результативна 

робота із залучення ПІІ неможлива без ефективних заходів із розповсюдження 

серед цільової аудиторії інформації про інвестиційні можливості компанії. До 

цього можна головним чином віднести застосування широкого спектру 

маркетингових інструментів та роботу над формуванням сприятливого 

інвестиційного клімату. Як спосіб популяризації свого продукту серед 

інвесторів Кернел неодноразово приймала участь у міжнародних виставках та 

форумах, серед них: 
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 Виставка Gulfood - Дубаї, 25-28.02.2017 5000 компаній із 120 країн. 

Найбільша в світі щорічна виставка продуктів харчування, обладнання HoReCa, 

та кулінарії країн Перської Затоки. 

 Виставка SIAL Париж, 19-23.10.2014 4000 компаній із 100 країн 

Найбільша міжнародна виставка продуктів харчування, напоїв та індустрії 

гостинності у Европі.  

 Виставка PLMA Амстердам, 19-20.05.2018 3000 компаній із              

60 країн Організація зустрічі виробників товарів усього світу під марками 

провідних приватних брендів з представниками оптової та роздрібної торгівлі.  

4. Обслуговування інвесторів та супроводження інвестиційних 

проектів. Для обслуговування інвесторів та супроводження інвестиційних 

проектів необхідно створити ефективну систему для швидкого реагування на 

запити від потенційних інвесторів та сприяння у вирішенні усіх завдань, які 

виникають на стадії входження інвестора у регіон та реалізації його 

інвестиційного проекту. 

5. Усунення перешкод для інвестування. Для виявлення перешкод на 

шляху інвесторів, які розпочинають роботу або ж вже проводять її, необхідно 

постійно підтримувати «зворотний зв’язок» з інвесторами.  

Ще одним способом отримання капіталу, яким користується компанія є 

отримання кредитів фінансових установ. У 2018 спостерігалась велика кількість 

кредитних надходжень для покращення функціонування підприємства. Одним з 

таких надходжень було проектне фінансування від ЄІБ в розмірі $ 250 млн для 

модернізації існуючих заводів з переробки олійних культур, будівництва 

нового заводу в Західній Україні, елеваторів, терміналу в порту Чорноморськ. 

На початку 2019 року Група «Кернел» отримала 48 млн доларів 

довгострокового кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку 

(ЄБРР), а також 8 млн доларів кредиту від Фонду чистих технологій на 

будівництво ТЕЦ на соняшниковому лушпинні. Через деякий час ЄБРР 

повторно видав кредит у розмірі $80 млн на фінансування оборотного капіталу, 

що пов'язано з заготівлею, зберіганням, транспортуванням і продажем зерна на 

експорт [4].  
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Основними факторами, які впливають на інвестиційні ресурси, є обсяги 

капіталовкладень, строки здійснення інвестиційних проектів, а також їх 

прогресивність та економічність. Виходячи з цього, можна виділити ефективні 

напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві 

«Кернел Трейд» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності 

на підприємстві «Кернел Трейд» [4] 

 

Визначальним завданням державної політики в інвестиційній діяльності  

сьогодні є створення рівних умов для ведення бізнесу та інвестування 

економіки України суб'єктами господарювання різної форми власності, 

здійснення процесу інвестування на прозорих та цивілізованих засадах, 
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поліпшення структури інвестиційних джерел. Для підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності підприємств на державному рівні  необхідно: 

 розширити базу інвестиційних ресурсів, що спрямовуються в 

інноваційну сферу через механізми податкової, митної та регуляторної 

політики; 

 акумулювати кошти населення у рамках систем соціального та 

пенсійного страхування; 

 забезпечити реалізацію інвестиційного спрямування амортизаційної 

політики; 

 посилити інвестиційне спрямування розвитку фондового ринку та 

його інфраструктури; 

 запровадити механізм акумулювання вільних коштів у венчурних 

фондах; 

 посилити  інвестиційну активність населення та забезпечити 

гарантований захист його заощаджень; 

 спростити доступ підприємств до довгострокових кредитів [3]. 

Для покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є 

питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення 

дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 

формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки. Окрім основних макроекономічних заходів, повинні 

мати місце й регіональні політика держави щодо збільшення іноземних 

капіталовкладень, а саме: 

 запровадження відкритих консультацій органів виконавчої влади з 

представниками суб'єктів господарювання; 

 зміцнення фондового ринку, розвитку інститутів спільного 

інвестування, страхових та пенсійних фондів, ринку корпоративних цінних 

паперів, його інтегруванні у міжнародні ринки капіталу; 



47 

 створення додаткових економічних стимулів для залучення 

інвестицій у пріоритетні галузі економіки; 

 утворення ефективної системи захисту інтелектуальної власності; 

 формування ефективного конкурентного середовища [2, с. 20]. 

Отже, активізація інвестиційного процесу є одним з механізмів соціально-

економічних перетворень. Для будь-якого підприємства важливо розумне і 

цілеспрямоване вкладання коштів залежно від цілей його розвитку. Досягнення 

цих цілей неможливе без ефективної інвестиційної політики як самого 

підприємства, так і з боку держави. Така політика створить високу інвестиційну 

привабливість для вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечить 

сприятливий інвестиційний клімат регіонів, конкурентоспроможних 

господарських систем як важливого завдання стабільного розвитку України.  

На основі проведеного дослідження можемо зазначити, що питання 

залучення іноземних інвестицій  займає окреме місце  у системі економічної 

діяльності підприємства. Для оптимального використання іноземного капіталу 

необхідно, в першу чергу, створити належні умови для діяльності іноземних 

інвесторів. Це стосується як вдосконалення нормативно-правової бази, так і 

впровадження механізму страхування ризиків, що в сучасних умовах є 

питанням надзвичайно актуальним. Інвестиції, а надто іноземні, є основою для 

розбудови економіки держави та покращення рівня та якості життя населення, 

як наслідок. Адже від ефективного здійснення інвестиційної політики залежить 

не тільки стан та масштаби виробництва, впровадження інновацій, досягнень 

науково-технічного прогресу, але й вирішення певних соціальних та 

екологічних проблем.  
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У статті розглянуто сутність фінансової безпеки страховика, проаналізовані 
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Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека її 

страхового ринку. Фінансова безпека страхового ринку сприяє створенню 

ефективної системи захисту населення, суб’єктів господарювання та держави. 

Однією з найважливіших умов становлення ефективної вітчизняної 

економіки є розвиток страхового ринку країни. Проте на формування сучасного 

страхового середовища впливають багато чинників, такі як кризовий стан 

економіки, недосконалість податкового законодавства, небажання більшості 

фізичних та юридичних осіб витрачати гроші на сумнівні, з їх точки зору, 

переваги захисту від певних ризиків.  



49 

Після набуття Україною незалежності виникла необхідність побудови 

адекватної системи страхування, яка б стала надійним захистом для юридичних 

і фізичних осіб від матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, 

нещасним випадком чи іншими ризиковими обставинами [1, с. 7]. 

Питання фінансової безпеки страхового ринку висвітлені в наукових 

працях В.М. Андрієнко, О.І. Барановського, А.С. Боженко, Є.І. Бондара, О.О. 

Гаманкової, М.М. Єрмошенко, О.Й. Жабинець, О.В. Кнейслер, Ю.В. Панкова, 

С.В. Сокол, В.М. Фурмана, Н.М. Яценко та інших вчених. 

Згідно з чинним законодавством, страхування – це вид цивільно-правових 

відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення 

коштів цих фондів. 

Безпека страхового ринку перебуває у ієрархічній підпорядкованості 

фінансової безпеки країни, що формується поруч із безпекою інших секторів 

фінансової системи країни, зокрема: банківського сектору, інших небанківських 

фінансових установ. В свою чергу фінансова безпека є складовою економічної 

безпеки держави. Присутність фінансової безпеки держави або ж безпеки 

фінансового ринку як елементу визначення рівня безпеки держави обумовлено 

значимістю даного елемента, що забезпечує постачання інвестиційними 

ресурсами, а також виконує ряд інших важливих функцій [5, с. 110].  

Фінансову безпеку страховика іншими словами – це фінансовий стан, який 

характеризується збалансованістю системи фінансових показників, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, дає змогу своєчасно та в повному обсязі 

виконувати взяті на себе зобов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток 

страхової організації в поточному та наступних періодах.  

Фінансова безпека страхової компанії – це стан захищеності головного та 

пріоритетних фінансових інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Для 
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страхової організації у зв’язку з необхідністю забезпечення страхового захисту 

головним фінансовим інтересом є максимізація ринкової вартості страховика, 

але за умови, що примноження капіталу власників страхової компанії має 

відбуватися з одночасним задоволенням потреб страхувальників [9, с. 24].  

Розглянемо основні сутнісні характеристики фінансової безпеки 

страховика на рисунку 1.  

Рисунок 1 – Основні сутнісні характеристики фінансової безпеки 

страхових організацій [7, с. 834] 

 

З даного рисунку 1, можна побачити, що фінансова безпека страхової 

організації виступає складником економічної безпеки, а також системою, 

спрямованою на забезпечення ефективного розвитку страховика в поточному та 

наступному періодах.  

Наявність перелічених умов забезпечення фінансової безпеки і досягнення 

фінансової стійкості страховика визначає гарантію безпеки страховика як 

комплексного показника, а через нього – і фінансову стійкість страхової 

компанії. Розглянемо детально і порівняємо в таблиці 1 згадані раніше умови 

забезпечення фінансової безпеки і досягнення фінансової стійкості страховика. 
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Таблиця 1 – Порівняння умов забезпечення фінансової безпеки і 

досягнення фінансової стійкості страховика [3, с. 140] 

Умови 
Забезпечення фінансової безпеки Досягнення фінансової стійкості 

Розмір нетто-премії (як результуючий 
показник, що залежить від розміру 

страхової суми та величини страхового 
тарифу і кількості укладених договорів 

страхування) 

Наявність власного капіталу 

Величина сформованих страхових резервів Ефективна тарифна політика 

Розмір власного капіталу страховика 
(статутний капітал + вільні резерви) 

Наявність програми перестрахування (вибір 
оптимальної форми і методу 

перестрахування) 
Підходи компанії до 

розподілу/перерозподілу ризику 
(наявність/відсутність франшизи, 

перестрахування) 

Формування достатнього обсягу фондів 
грошових коштів (вибір адекватних методів 

формування страхових резервів) 

Частка перестраховиків у страхових 
резервах 

Ефективне інвестування коштів 
сформованих грошових фондів (з 
дотриманням принципів безпеки, 
ліквідності, диверсифікації та 

прибутковості) 
Інвестиційна політика (показники її 
ефективності: дохідність, надійність, 

поверненність коштів) 

Оптимізація структури страхового 
портфеля, його диверсифікація 

Фінансовий моніторинг діяльності 
страховика 

Щоквартальний моніторинг величин 
відповідно до встановленого мінімуму: – 

відношення фактичної величини 
платоспроможності до нормативної 

величини платоспроможності; – відношення 
сумарної величини активів, прийнятих для 
покриття страхових резервів, до величини 
страхових резервів; – відношення нетто-

активів до статутного капіталу; – 
відношення статутного капіталу до 

мінімальної величини статутного капіталу 
згідно з вимогами законодавства 

Контроль за фінансовими операціями 
страхувальників (з метою унеможливлення 
використання страхування для легалізації 
доходів, отриманих злочинним шляхом або 

інших кримінальних схем) 
Гнучкість (зміна напрямів і структури 

діяльності) 
Бюджетування, визначення центрів 

відповідальності 
 

 

Крім зазначених в даній таблиці 1 умов досягнення фінансової стійкості 

страховика, важливу роль відіграють – юридична якість договору, а саме, умов 

його виконання (права і обов’язки сторін, обмеження і винятки), однак, це 

більше стосується фінансової безпеки страховика.  

На стан і рівень фінансової безпеки страховика напряму впливає рівень та 

якість державного нагляду за страховою діяльністю, який має ґрунтуватися на 
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міжнародних принципах і стандартах ведення страхового бізнесу. Але у даний 

час у сфері вітчизняного державного регулювання страхової діяльності не 

сформовано концепції забезпечення безпечного функціонування страхового 

ринку і відсутня методика визначення рівня фінансової стійкості страхових 

компаній, не визначена система її показників, їхні порогові значення [6, с. 51]. 

Важливою умовою забезпечення фінансової безпеки є визначення її рівня 

за суб’єктами фінансових відносин, що дозволить у подальшому окреслити 

основні стабілізаційні напрями фінансової безпеки страхового ринку.  

Розглянемо три етапи, які включає в себе послідовність визначення рівня 

фінансової безпеки суб’єктів фінансових відносин страхового ринку. Перший 

етап – це визначення показників (індикаторів) за складовими фінансової 

безпеки. Другий етап – оцінка складових фінансової безпеки, а третій – це 

визначення рівня фінансової безпеки. 

Стан фінансової безпеки страхових компаній повинен визначатись 

виходячи зі стану фінансової безпеки її функціональних складових:  

- фінансової безпеки страхових операцій;  

- фінансової безпеки перестрахових операцій; 

- податкової безпеки; 

- інвестиційної безпеки (фондова складова, банківська складова, безпека 

іншої інвестиційної діяльності); 

- безпеки фінансування [8, с. 86]. 

Поняття «фінансова безпека страхової компанії» тісно переплітається з 

поняттям «фінансова стійкість», «ліквідність», «платоспроможність», 

«фінансова надійність». Фінансова безпека страхової компанії є 

довгостроковою характеристикою фінансового стану страхової компанії, а 

також це здатність виконувати взяті зобов’язання за договорами страхування за 

умови збалансованості системи фінансових показників. 

Управління фінансовою безпекою здійснюється на основі механізму 

фінансової безпеки страхової компанії. Механізм фінансової безпеки страхової 

компанії – сукупність методів, важелів та інструментів, які застосовують 
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суб’єкти системи фінансової безпеки страхової компанії для покращення 

характеристик фінансової безпеки, а також його фінансове, організаційне та 

інформаційно-аналітичне забезпечення [2, с. 5]. Ефективність функціонування 

системи фінансової безпеки страхової компанії залежить від інформаційного 

забезпечення, яке є процесом неперервного і цілеспрямованого відбору 

відповідних інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, 

планування і підготовки ефективних управлінських рішень, що стосуються 

його фінансової безпеки.  

Розглянемо детально структуру механізму управління фінансовою 

безпекою страховою компанією на рисунку 2. На ньому зазначені методи 

управління фінансовою безпекою, важелі впливу на фінансову безпеку, а також 

індикатори рівня фінансової безпеки страхової компанії. 

Рисунок 2 – Структура механізму управління фінансовою безпекою 

страховою компанії [10, с. 671] 

Як видно з рисунку 2, методи, важелі та індикатори фінансової безпеки 

страхової компанії тісно взаємопов’язані між собою.  

Методи управління 
фінансовою безпекою 
страхової компанії 

Важелі впливу на 
фінансову безпеку 
страхової компанії 

Індикатори рівня 
фінансової безпеки 
страхової компанії 

Диверсифікація 

Перестрахування 

Співстрахування 

Внутрішній аудит 

Інвестування 

Власний капітал 

Страховий портфель 

Тарифна політика 

Страхові резерви 

Програми перестрахування 

Інвестиційна політика 

Достатність капіталу 

Ризики страхової 
діяльності

Ліквідність 

Платоспроможність 

Фінансова стійкість 

Фінансова надійність 

Прибутковість діяльності 
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Розглядаючи можливі небезпеки фінансовій безпеці страхового ринку 

важливо звернути увагу на можливі шахрайство з боку суб’єктів страхового 

ринку та необхідність розробки ефективних програм боротьби з легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом. Шахрайство в страховому секторі з 

кожним роком все більшає. При цьому злочинні дії на страховому ринку в 

більшості випадків направлені на максимізацію прибутку або на отримання 

доходу, який не буде підлягати оподаткуванню. Зокрема, страхові компанії 

вдаються до противоправних дій для зменшення розміру страхового 

відшкодування, їх працівники – для отримання власної економічної 

винагороди. Зацікавленість у здійсненні протиправних дій економічними 

суб’єктами на страховому ринку зумовлена тенденцією динамічного розвитку 

страхового сектору, недосконалою системою державного регулювання та 

специфікою страхової діяльності. Розглянемо детально загрози фінансовій 

безпеці страхового ринку внутрішнього та зовнішнього характеру, які наведені 

на рисунку 3. 

Усунення вищезазначених загроз здатне виступити в якості урівноваженої 

сили по відношенню до всіх учасників страхового ринку України і забезпечити 

фінансову безпеку в даній сфері.  

На даний час страховий ринок України перебуває на етапі формування, 

тобто адаптування до вимог європейського та світового ринків. Задля 

покращення ситуації на вітчизняному ринку та його привабливості розглянемо 

такі пропозиції: 

- приведення чинного законодавства у відповідність до вимог 

Європейського Союзу;  

- розроблення дієвої державної політики у сфері страхування; 

- забезпечення умов для розвитку конкуренції;  

- вдосконалення державного страхового нагляду;  

- впровадження новітніх технологій зі страхування та сучасних стандартів 

якості обслуговування в цій сфері [4, с. 131].  
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Рисунок 3 – Основні загрози фінансовій безпеці страхового ринку 

України [8, с. 85] 

 

Подальші перспективи досліджень у цьому напрямі повинні бути 

зорієнтовані насамперед на:  

1) розробку єдиних методологічних підходів до розрахунку і забезпечення 

фінансової стійкості страховиків з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

вітчизняного ринку страхових послуг;  

2) запровадження обов’язкового рейтингування вітчизняних страховиків із 

боку держави з метою відповідності рівня їхньої фінансової стійкості ризикам, 

які безпосередньо беруться на страхування.  

Також державна політика у галузі страхування повинна спрямовуватися на 

виконання таких завдань: 

- проведення моніторингу та поточного аналізу ринку страхових послуг з 

метою забезпечення фінансової безпеки;  

- створення системи ідентифікації ризиків;  
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- посилення прозорості та відкритості у діяльності страховиків та органу, 

який здійснює державне регулювання і нагляд за такими установами; 

- забезпечення відповідного захисту споживачів страхових послуг;  

- підвищення платоспроможності та фінансової стійкості страхових 

компаній [6, с. 52]. 

Отже, фінансова безпека страхових компаній є важливою складовою 

фінансової безпеки ринків фінансових послуг. Вона виступає, з одного боку, 

засобом захисту фізичних і юридичних осіб, а з іншого – господарською 

діяльністю, що приносить прибуток та значні інвестиції в економіку України. 

Роль страхових компаній у ринковій економіці, зобов’язує їх приділяти 

особливу увагу організації власних фінансів, і як наслідок, забезпеченню 

фінансової безпеки. Рівень фінансової безпеки страхового ринку визначається 

тим, наскільки ефективно суб’єкти страхового ринку можуть належним чином 

протистояти наявним та потенційним загрозам та усувати негативні фактори 

впливу на функціонування страхового ринку. Таким чином, моніторинг 

факторів, які аналізуються для виявлення реальних та потенційно можливих 

загроз, дозволяє визначити рівень фінансової безпеки страхового ринку зокрема 

та держави в цілому. 
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Постановка проблеми. Oстаннiм часoм в умoвах pефopми системи 

мiсцевoгo самoвpядування poль мiсцевих бюджетiв у стабiльнoму забезпеченнi 

фiнансoвих pесуpсiв на pегioнальнoму piвнi суттєвo зpoстає. З уpахуванням 

цьoгo, актуальнoю є пpoблема фopмування дoхiднoї частини мiсцевих бюджетiв 

з метoю збiльшення частки власних джеpел пoдаткoвих та непoдаткoвих 

надхoджень у стpуктуpi дoхiднoї бази мiсцевих бюджетiв. Oтже, питання 

фopмування та викopистання фiнансoвих pесуpсiв pегioну в умoвах pефopми 

мiсцевoгo самoвpядування є наpазi актуальним та вимагає пoдальших 

дoслiджень. 

Дoслiдження пpoблем poзвитку фiнансoвoгo пoтенцiалу pегioнiв 

poзглядаються у наукoвих пpацях таких вiтчизняних вчених, як: 

В. Андpущенкo, С. Букoвинський, O. Василик, М. Васильєва, І. Гнидюк, 

I. Дмитpiєва, В. Зайчикoва, O. Киpиленкo, В. Кpавченкo, I. Лунiна,                

I. Стopoнянська, Л. Бенoвська, Ц. Oгoнь, В. Oпаpiн, Д. Пoлoзенкo, К. Павлюк, 

Л. Павлoва, Л. Таpангул, O. Шишкo, та iн.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеві бюджети є важливим 

фактором регіонального розвитку і можуть бути достатніми для виконання 

органами місцевого самоврядування власних та делегованих державою 

повноважень. Основною складовою вагомої ролі місцевих бюджетів є те, що 

вони залишаються важливим чинником соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

Однією з основних складових бюджетної політики є регулювання місцевих 

бюджетів, якість та ефективність якого значною мірою впливає на соціально-

економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в 

цілому. 

Від рівня ефективності формування доходів місцевих бюджетів залежить 

ступінь можливості виконання органами місцевого самоврядування 

відповідних функцій, насамперед, щодо соціального захисту населення, 

надання послуг з освіти, охорони здоров’я, розвитку житлово-комунального 

господарства. 
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Проаналізуємо доходи місцевих бюджетів України як фінансову основу 

регіонального розвитку. Враховуючи сучасні тенденції в реформуванні 

бюджетної системи України, роль доходів місцевих бюджетів у фінансовому 

забезпеченні регіонального розвитку певною мірою визначається величиною 

валового внутрішнього продукту (далі – ВВП), що безпосередньо 

перерозподіляється через них, та часткою місцевих бюджетів у структурі 

доходів Зведеного бюджету країни (табл. 1). 

Таблиця 1 – Частка місцевих бюджетів у ВВП та доходах Зведеного 

бюджету України, % 

Рік 
Частка у доходах зведеного бюджету Частка у ВВП 
без урахування 
трансфертів 

з урахуванням 
трансфертів 

без урахування 
трансфертів 

з урахуванням 
трансфертів 

2014 22,2 50,8 6,5 14,8 
2015 18,5 45,2 6,1 14,9 
2016 21,8 46,8 7,2 15,4 
2017 22,6 49,4 7,7 16,8 
2018 22 47,6 7,4 16 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Як свідчать дані таблиці 1, частка місцевих бюджетів у доходах зведеного 

бюджету без урахування трансфертів майже не має змін за аналізований період, 

що свідчить про стабільність доходів на місцевому рівні. Частка місцевих 

доходів у ВВП має тенденцію до зростання з 6,5% у 2014 р. до 7,4% у 2018 р. 

(без урахування трансфертів), що є позитивною динамікою. 

Зазначимо, що чим більша частка доходів місцевих бюджетів у ВВП, тим 

вищий рівень децентралізації в країні. Саме завдяки бюджетній децентралізації 

забезпечується більш ефективне надання локальних послуг, оскільки на рівні 

місцевої влади витрати будуть меншими за рахунок скорочення 

адміністративних витрат та витрат на поточний контроль. 

Започаткована наприкінці 2014 року реформа бюджетного устрою в 

Україні покликана забезпечити ефективне надання суспільних послуг на рівні 

адміністративно-територіальних одиниць, а це означає, що частка доходів 

місцевих бюджетів у ВВП повинна збільшуватися, бо вона є критерієм 
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децентралізації та тим індикатором, на основі якого можна судити про рівень 

фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Дійсно, дані 

таблиці 1 підтверджують це твердження. Починаючи з 2016 року, 

спостерігаються деякі позитивні тенденції щодо фінансового забезпечення 

регіонів, проте в Україні цей процес відбувається досить повільно [1]. 

Найменшу частку місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету 

України, а саме 18,5 %, було зафіксовано у 2015 р. (рис. 1). Це свідчить про 

зростання перерозподілу бюджетних ресурсів на користь державного бюджету, 

враховуючи, що основна частина фінансування (тобто надання першорядних 

суспільних благ) залишається за місцевими бюджетами. Таким чином, 

проблеми наповнення місцевих бюджетів вирішуються без урахування 

економічних і демократичних закономірностей розвитку регіонів та, як 

наслідок, місцеві бюджети України не можуть слугувати повноцінною 

стабільною фінансовою основою регіонального розвитку. 

Варто зазначити, що зниження частки доходів місцевих бюджетів у 

структурі Зведеного бюджету України у 2015 році було викликане впливом 

інфляційно-девальваційного фактора на надходження непрямих податків, 

запровадженням нових податків, зростанням ставок податків та розширенням 

бази чинних загальнодержавних податків. Нагальною вимогою щодо зростання 

доходів стало збільшення потреби на фінансування оборони та обслуговування 

державного боргу внаслідок девальвації національної валюти. 

Частка доходів місцевих бюджетів у перерозподілі ВВП, а також у 

зведеному бюджеті має важливе соціальне-економічне та політичне значення, 

оскільки свідчить про участь місцевого самоврядування у розв’язанні 

актуальних проблем розвитку держави. 

Таким чином, можна зробити висновок, що, попри проголошену реформу в 

напрямі бюджетної децентралізації, в Україні при розподілі бюджетних 

ресурсів все ще спостерігається централізація коштів на рівні державного 

бюджету та зниження частки місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету. 

При цьому спостерігається зростання частки міжбюджетних трансфертів, які 
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надаються з державного бюджету. Вітчизняні вчені-економісти звертають увагу 

на те, що склалася практика недостатнього надання місцевим бюджетам 

власних доходів для фінансування своїх видатків, а це не спонукає органи 

місцевого самоврядування до збільшення цих доходів та пошуку додаткових 

джерел фінансування [5, с. 65]. 
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Рисунок 1 – Динаміка частки доходів місцевих бюджетів у структурі 

Зведеного бюджету України у 2014–2018 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Відсутність достатньої кількості власних стабільних доходів обмежує 

вплив органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток 

регіонів, тому стимулювання до розширення джерел наповнення місцевих 

бюджетів є надзвичайно актуальним завданням, вирішення якого сприятиме 

підвищенню рівня фінансової самостійності органів місцевого самоврядування 

та позитивно впливатиме на регіональний розвиток у цілому. 

Далі розглянемо склад та структуру місцевих бюджетів. З прийняттям 

Бюджетного кодексу України відбулися зміни у бюджетній класифікації 

доходів, відповідно до якої доходи місцевих бюджетів поділяються на: 
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податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом, офіційні трансферти. У таблиці 2 наведено структуру доходів 

місцевих бюджетів України за 2014–2018 рр. 

Таблиця 2 – Структура доходів місцевих бюджетів України у 2014-2018 

рр., % 

    Джерела 
 
Роки 

Податкові 
надходження 

Неподаткові 
надходження 

Доходи від 
операцій з 
капіталом 

Цільові 
фонди 

Всього 
(власні 
доходи) 

Офіційні 
трансферти

2014 37,7 5,3 0,5 0,1 43,6 56,4 
2015 33,4 6,8 0,5 0,2 40,9 59,1 
2016 40,1 6,0 0,4 0,1 46,6 53,4 
2017 40,0 5,2 0,4 0,1 45,7 54,3 
2018 41,3 5,0 0,4 0,1 46,8 53,2 
Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

З таблиці 2 можемо зробити висновок, що у структурі доходів місцевих 

бюджетів України серед власних доходів найбільшу частку становлять 

податкові надходження. Спостерігається тенденція до збільшення даного 

показника упродовж аналізованого періоду з 37,7% у 2014 р. до 41,3% у 2018 р. 

Негативна динаміка спостерігається у частці доходів від операцій з капіталом (з 

0,5% у 2014 р. до 0,4% у 2018 р.). Це є наслідком приватизаційних процесів та 

зниженням ефективності використання комунальної власності. Порівняно із 

зарубіжними країнами цей показник вкрай низький, адже у таких країнах, як 

Велика Британія, Словаччина, Угорщина він становить понад 10,0 %. 

При цьому частка офіційних трансфертів у доходах місцевих бюджетів 

зменшується з 56,4 % у 2014 р. до 53,2% у 2018 р., що свідчить про посилення 

фінансової незалежності місцевих бюджетів від державного бюджету та 

зацікавленість місцевої влади в нарощенні власної фінансової бази.  

Наведені вище показники свідчать про чільне місце податків у системі 

бюджетних надходжень. Стійкість доходів місцевих бюджетів, їхньої дохідної 

бази визначаються відповідним співвідношенням податкових надходжень із 

неподатковими джерелами і обсягом виділених із державного бюджету 

міжбюджетних трансфертів. 
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Аналіз рисунку 2 свідчить, що упродовж 2014–2018 рр. питома вага 

податкових надходжень місцевих бюджетів має тенденцію до зростання. Так, у 

2014 р. цей показник становив 37,7%, а в 2018 р. 41,3 %. Це свідчить про 

підвищення стійкості структури податкових надходжень в доходах місцевих 

бюджетів України. Підвищення ролі податків і збільшення частини доходу за їх 

рахунок є основним напрямом зміцнення місцевих бюджетів, розширення їх 

фінансової автономії, а ефективне використання доходів місцевих бюджетів є 

важливим фінансовим інструментом зміцнення в цілому фінансової системи 

України. 

 

Рисунок 2 – Питома вага податкових та неподаткових надходжень у 

доходах місцевих бюджетів за 2014–2018 рр., % 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Слід зазначити, що Україна за рівнем податкових доходів місцевих 

бюджетів суттєво випереджає такі країни, як Люксембург, Великобританію, 

Грецію, Ірландію, Чехію та Словаччину, де такі доходи не перевищують 2% 

ВВП, але при цьому належить до невеликої групи країн, де останніми роками 

податкові доходи місцевих бюджетів (у % ВВП) знижувалися [2]. 

Якщо розглядати міжбюджетні трансферти, то їх частка у доходах 

місцевих бюджетів має стійку тенденцію до зниження (табл. 2).  

Найбільшу питому вагу в складі трансфертів до 2014 р. займали дотації 
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вирівнювання, які зросли за цей період більше ніж у 1,6 разів. Варто зазначити, 

що особливістю міжбюджетних відносин у 2015 р. є їх нова модель, 

запроваджена змінами до Бюджетного кодексу України, прийнятими Законом 

України від 28.12.2014 № 79-VIII [4]. Основною відмінністю нової системи 

вирівнювання є скасування дотації вирівнювання (вилучення) і запровадження 

базової (реверсної) дотації, а також освітньої субвенції, медичної субвенції, 

субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру. 

Цими змінами впроваджено механізм, за якого держава шляхом надання 

спеціальних трансфертів (субвенцій) повністю бере на себе відповідальність 

щодо фінансового забезпечення поточних видатків установ медичної та 

освітньої сфери, що належать до повноважень місцевих бюджетів і становлять 

значний обсяг їхніх видатків. Слід також підкреслити, що, починаючи з               

2014 року частка офіційних трансфертів перевищує частку податкових доходів 

місцевих бюджетів, а в 2010–2017 рр. і сумарну частку податкових та 

неподаткових надходжень. Тобто спостерігається пряма фінансова залежність 

місцевих органів влади від перерозподілу бюджетних ресурсів через державний 

бюджет. З рисунка 3 спостерігається збільшення обсягів трансфертів з 

державного бюджету місцевим бюджетам упродовж 2014–2018 рр.  

Якщо в 2014 р. сума трансфертів становила 130600,9 млн. грн., або 56,4% 

усіх доходів місцевих бюджетів, то в 2018 р. до місцевих бюджетів вже було 

спрямовано 304672 млн. грн. у вигляді трансфертів, або 53,7% усіх доходів 

місцевих бюджетів. Така тенденція суперечить обраному в Україні напряму 

економічних реформ, адже частка міжбюджетних трансфертів у структурі 

доходів місцевих бюджетів свідчить про ступінь бюджетної децентралізації в 

країні: чим вища їх частка в дохідній частині місцевих бюджетів, тим більша 

залежність місцевої влади від політики центральної влади.  
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Рисунок 3 – Питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів за 2014–2018 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Варто також звернути увагу на переваги надання освітньої та медичної 

субвенцій задля посилення якості надання гарантованих державою суспільних 

благ та подолання споживацьких настроїв у регіонах. Важливим є те, що 

надання освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам створює можливості для самостійного прийняття рішень щодо 

фінансування освітніх та медичних закладів у тих частинах, які їм необхідні. 

Більшість трансфертів, що надійшли з державного бюджету, 

спрямовувалися на соціально-культурну сферу. При цьому, на відміну від 

2015 р., відсутня субвенція на підготовку робітничих кадрів (її фактичний обсяг 

у 2015 р. становив майже 5,5 млрд. грн.). 

Для зміцнення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування 

слід удосконалити механізм справляння податку на доходи фізичних осіб із 

заробітної плати, зокрема у контексті його зарахування не за місцем реєстрації 

податкового агента, а за місцем проживання платників податків. 
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Висновки. З проведеного дослідження можна зробити висновок, що в 

Україні існує гостра потреба у зміцненні фінансової основи регіонального 

розвитку. Наявні фінансові ресурси місцевих бюджетів не дають змоги органам 

місцевого самоврядування самостійно без державної підтримки здійснювати 

свої повноваження. Зростаюча залежність місцевих бюджетів від трансфертних 

ресурсів суперечить принципам бюджетної децентралізації та не забезпечує 

ефективний розвиток регіонів. Проте досвід розвинених європейських країн 

переконує, що для успішної реалізації завдань комплексного регіонального 

розвитку необхідно використовувати різні джерела фінансового забезпечення, у 

тому числі кредитні та інвестиційні, в обсягах, достатніх для фінансування 

необхідних заходів і програм регіонального розвитку. 

Отже, серед основних напрямів удосконалення фінансового забезпечення 

регіонального розвитку варто виділити такі: 

1) підвищення обсягів фінансових ресурсів, які б залучались через місцеві 

бюджети для забезпечення ефективного регіонального розвитку; 

2) зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування за рахунок 

удосконалення податкового законодавства, використання дієвих інструментів 

залучення грошових коштів та реалізації інноваційно-інвестиційних програм на 

території певного регіону; 

3) зменшення асиметрії регіонального розвитку (без порушення стимулів 

економічно розвиненіших регіонів) шляхом активізації проведення 

інноваційно-інвестиційної політики у регіоні; 

4) підвищення стимулюючої ролі бюджету розвитку як фінансового 

інструменту політики органів місцевого самоврядування за рахунок визначення 

оптимального складу і структури джерел доходів та удосконалення моделі 

розподілу повноважень місцевого самоврядування і видатків місцевих 

бюджетів; 

5) посилення зацікавленості органів місцевого самоврядування щодо 

підвищення рівня власної дохідної бази за рахунок інвестиційних ресурсів 

шляхом створення необхідних умов та сприятливого інвестиційного клімату 

для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів; 
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6) підвищення інвестиційної активності в регіоні шляхом урахування 

природно-ресурсного, науково-технічного, виробничо-економічного та 

людського потенціалу; 

7) активізація ринку місцевих запозичень та ширше використання 

органами місцевої влади кредитних інструментів з метою залучення додаткових 

фінансових ресурсів та ефективного стимулювання регіонального розвитку; 

9) формування системи координації і узгодження дій органів місцевого 

самоврядування та державних органів влади з метою забезпечення 

збалансованого регіонального розвитку. 
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ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

У статті досліджено Державний бюджет України та його вплив на сталий 

соціально-економічний розвиток країни. Проведено оцінку формування і 

використання дохідної та видаткової частини Державного бюджету. 

Розроблено комплекс заходів з підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів з урахування пріоритетів сталого економічного розвитку. 

Ключові слова: Державний бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету, 

бюджетне забезпечення, соціально-економічний розвиток. 

Провідне місце у системі регулювання економіки держави, створенні 

сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових 

відносин, забезпеченні макроекономічної рівноваги в економіці належить 

державному бюджету, який виконує важливу роль у фінансовій системі 

держави та виступає основним метод державного фінансового регулювання. 

Проблема ефективного формування та використання дохідної та 

видаткової частини Державного бюджету прямо впливає на рівень соціально-

економічного розвитку в країні, а саме н  галузі освіти, науки, культури, 

охорони здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення. 

Мета статті полягає в аналізі ефективного управління державними 

коштами з урахуванням їх цільового використання для подальшого 

забезпечення сталого економічного розвитку держави. 

Дослідженням питань Державного бюджету України та управління його 

складовими займалися багато вітчизняних та науковців, таких як: Безвух С. В., 

Гатаулліна Е. І.[1], Герасимович А. М., Гнидюк І. В. [2, 3],  Коляда Т. А., 

Лагутін В. Д., Малютін О.К., Маршук Л. М. [5], Нікітішин А. О., Пасічник 

Ю.В., Проць Н. В., Савлука М.І., Щербина О.В. 
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Бюджет, як економічна категорія виражає взаємозв'язок, що виникає між 

державою та іншими учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу 

та перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту шляхом створення 

централізованого та децентралізованих фондів фінансових ресурсів і їх 

використання на цілі розширеного відтворення та підвищення рівня життя 

суспільства. В Українi бюджетна пoлiтика екoнoмiчнoгo зрocтання є ocнoвoю 

рoзвитку держави, зрocтання дoбрoбуту наcелення, утвердження нoвих 

coцiальних cтандартiв [1]. 

За допомогою бюджету також здійснюється фінансування заходів 

економічного і соціального розвитку, перерозподіляється частина фінансових 

ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України з метою 

оптимізації структури суспільного виробництва та забезпечення соціальних 

гарантій. 

Високий рівень соціально-економічного життя держави залежить від 

правильності здійснення бюджетного процесу в країні, а саме дотримання 

етапів даного процесу (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Стадії бюджетного процесу [2] 

 

виконання бюджету, включаючи внесення змін 
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складання проекту бюджету 

розгляд проекту та прийняття закону про 
Державний бюджет України

підготовка та розгляд звіту про виконання 
бюджету і прийняття рішення щодо нього 
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По завершенні фінансового року повноважні представники виконавчої 

влади звітують про свою діяльність по мобілізації прибутків і здійсненню 

витрат у відповідність з прийнятими в попередньому році Законом про 

Державний бюджет.   

Соціально-економічний розвиток країни, а також регіонів забезпечується 

за рахунок бюджетних ресурсів, тому головним завданням держави є 

збалансування бюджетних доходів і видатків, оскільки значне перевищення 

видатків над доходами призводить до зростання державного боргу, дефіцитів 

бюджетів усіх рівнів, а це, в свою чергу впливає на підсилення економічної 

кризи країни.  

В Україні фінансування державного бюджету характеризується такими 

рисами:  

- операції з фінансування бюджету включають як надходження, так і 

витрачання грошових ресурсів, адже пов’язані із бюджетним сальдо;  

- у бюджеті операції фінансування відображаються окремо, оскільки не 

належить не до доходів, ні до видатків;  

- фінансування бюджету розраховуються методом вирахування платежів з 

погашення основної суми з обсягів валових надходжень запозичених коштів;  

- абсолютні та відносні параметри бюджетного дефіциту обмежуються 

встановленням у законі про Державний бюджет України його граничного 

обсягу в наступному бюджетному періоді [5]. 

Система доходів державного бюджету є багатогранною системою, на яку 

впливають внутрішні та зовнішні фактори, тому шляхи удосконалення 

наповнення дохідної частини бюджету повинні коригуватися, коли економіка 

країни знаходиться в умовах нестабільності. 

Згідно класифікації Бюджетного Кодексу України виділяють чотири 

основні джерела надходжень до Державного бюджету: податкові, неподаткові 

надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти.  

Проаналізуємо динаміку та структуру даних показників до Державного 

бюджету України (табл. 1). Згідно статистичним даним 2019 р. Державний 

бюджет України формується у середньому на 80,73 % за допомогою 

податкових надходжень. 
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За даними 2019 року податкові надходження збільшились на 45 960 млн 

грн у порівнянні з попереднім роком. Такі зміни даного показника, свідчать про 

підвищення податкових ставок, збільшення чисельності працівників, а головне 

подолання тіньової економіки в країні. Неподаткові надходження теж 

наповнюють даний бюджет за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ, доходів від власності та підприємницької діяльності, а також 

адміністративних зборів та платежів тощо.  

Таблиця 1  – Структура і динаміка дохідної частини Державного 

бюджету України прогягом  2015-2019 рр., (без урахування міжбюджетних 

трансфертів), млн. грн  

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Відхилення
абсолютне, 
2019 /2018 
млн.грн 

Податкові 
надходження 409 418 503 879 627 154 753 816 799 776  45 960 

Неподаткові 
надходження 120 007 103 635 128 402 164 677 186 684  22 007 

Доходи від 
операцій з 
капіталом 

171 192 287 658 183 -475 

Офіційні 
трансферти 

3 144 4 172 5 968 7 306 8 725 1 993 

Всього 
надходжень: 532 740 611 878 761 811 928 108 995 368 69 485 

Джерело: складено автором на основі [4] 

 

Неподаткові надходження, в свою чергу у 2018 році становили 164 677 

млн. грн, а у 2019 році вони зросли на 22 007 млн. грн. Причиною зміни є 

ефективна підприємницька діяльність та збільшення адміністративних зборів.  

Доходи від операції з капіталом та офіційні трансферти займають 

найменшу частку у формуванні доходів Державного бюджету України.  За 

даними 2017 року видно, що доходи від операцій з капіталом становили 287 

млн. грн, а у 2019 році зменшились до рівня 183 млн. грн. Це свідчить про 

зменшення надходжень від продажу основного капіталу та землі. 
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Наступним джерелом наповнення дохідної частини Державного бюджету, 

згідно Бюджетного кодексу України є офіційні (міжбюджетні) трансферти. За 

даними звітів про виконання Державного бюджету України з 2015 по 2019 роки 

видно, що міжбюджетні  трансферти поступово зростали, та у 2016 році 

становили 4 172 млн. грн. У період 2018 року показник збільшився на                

3 134 млн. грн, такі зміни залежать в першу чергу від економічної ситуації в 

країні. У 2019 році офіційні трансферти поступово зросли і становили                

8 725 млн., так як в Україні запроваджено процесів бюджетної децентралізації в 

країні. 

Основними проблемами формування доходів державного бюджету є: 

знаходження нових джерел оподаткування і підвищення ставок податків, що в 

першу чергу призводить до ухилення сплати податків і ненадходження доходів, 

нестабільність національної валюти та відтік іноземних інвестицій, що 

призводить до скорочень на підприємствах, зменшення обсягів їх виробництва 

або взагалі закриття. 

Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на фінансування програм 

та заходів, передбачених відповідним бюджетом.  

Перспективне планування видатків бюджету є одним із інструментів 

державного соціально-економічного стану країни та передумовою підвищення 

бюджетного процесу, впливу видатків на досягнення цілей і завдань розвитку 

національної економіки. При формуванні видатків бюджету держава виходить 

із розуміння необхідності фінансування стратегічних довгострокових програм 

економічного розвитку, отже, є важливим встановлення в видаткових 

призначеннях бюджету обґрунтованих пропорцій між видатками споживання та 

видатками розвитку і дотримання їх у ході фінансування відповідних програм 

[1]. 

Вони є основою забезпечення фінансування соціальних програм, 

регулювання економіки, проведення структурної перебудови народного 

господарства, створення загальних умов розвитку ринкових відносин. Детально 

розглянемо динаміку видатків даного бюджету (рис. 2).  
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За даними рис. 2.2, видно, що виконання видаткової частини Державного 

бюджету має тенденцію до збільшення.  У 2015 році цей  показник становив 

576 911,4 млн грн, а вже у 2019 році сягнув 1 072 891,5 млн. грн, що на 87 049,5 

млн грн більше у порівнянні з 2018 роком. 

 

Рисунок 2 – Динаміка фактичних видатків Державного бюджету 

України протягом 2015-2019 рр., млн. грн. 

 

Причиною таких змін є виконання власних функцій держави, які 

позитивно вплинули на соціально-економічний розвиток країни. Було 

проведено та запроваджено ряд заходів, щодо бюджетної політики держави, які 

не суперечили Конституції України та Бюджетному кодексу.  

Україна вступає до етапу свого розвитку, який потребуватиме відчутного 

збільшення абсолютного обсягу бюджетних видатків з метою фінансування 

цілей реалізації соціальних програм, державного будівництва та соціально-

економічного розвитку. 

Таким чином, важливо складовою соціально-економічного розвитку країни 

є Державний бюджет. Високий рівень соціально-економічного життя держави 

залежить на пряму від правильності здійснення бюджетного процесу в країні, а 
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саме складання та розгляду Бюджетної декларації, складання проекту бюджету, 

розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України, а 

головне виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання 

бюджету і прийняття рішення щодо нього. 

Належне формування державного бюджету є необхідною умовою для 

створення сприятливого макроекономічного середовища, здійснення 

послідовних та дієвих заходів у бюджетно-податковій сфері, забезпечення 

стійкості системи функціонування державних фінансів.  

Ефективне та цільове використання коштів Державного бюджету прямо 

залежить від системи планування і виконання видаткової частини державного 

бюджету виходячи з основних положень програмно-цільового методу, який є 

основою розподілу бюджетних ресерсів для визначення пріорітетних напряміва 

діяльності країни.  
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У статті розглянуто особливості формування та реалізації бюджетної 

політики України у сфері державних доходів. Розглянуло сутність бюджетної 
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державних доходів в Україні.  
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Однією з найважливіших складових економічної політики держави є 

бюджетна політика, яка за своїм призначенням має суттєво впливати на 

визначення курсу розвитку країни, відображати інтереси держави, 

забезпечувати реалізацію її функцій, що потребує бюджетних коштів.  

У багатьох наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері 

державних фінансів підкреслюється провідна роль бюджетної політики в 

системі інструментів конкурентоспроможності держави. Теоретичним аспектам 

досліджень механізмів фіскальної політики та конкурентоспроможного 

економічного зростання присвячено наукові праці Дж. М. Кейнса,                

Й. Шумпетера, Дж. Б’юкенена, Е. Хансена, Дж. Стігліца та ін. У вітчизняній 

літературі питання інституційних та структурних факторів 

конкурентоспроможності висвітлені в роботах І.Л. Шевчук, В.О. Черепанова, 

Т.О. Ставерська, А.І. Мярковського, О.В. Величка.  
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Сутність бюджетної політики відображається у: 

- формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх використанні на 

державні потреби 

- в статтях доходів і видатків бюджету, у джерелах їх формування і 

напрямках використання [1, с. 16]. 

Стратегічною ж метою бюджетної політики є створення державою 

необхідних економічних, правових та організаційних засад щодо підвищення 

ролі бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу фінансових 

ресурсів між різними ланками бюджетної системи для ефективного її розвитку, 

спрямованого та економічне зростання та підвищення життєвого рівня 

населення [2].  

Бюджетна політика у сучасних умовах повинна бути спрямована на 

підвищення рівня життя населення, збільшення обсягу заробітної плати, 

сприяння ціновій та валютно-курсовій стабільності. Проект державного 

бюджету повинен формуватися на показниках економічного і соціального 

розвитку країни, сприяти створенню умов для розвитку виробництва, 

стимулювання економічної й соціальної розбудови держави; реалізації 

виваженої боргової політики; надання послуг для задоволення суспільних 

потреб, виходячи з принципу забезпечення їх надання з урахуванням реальних 

державних ресурсів; поступового підвищення соціальних стандартів; 

проведення реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення 

стабільного соціально-економічного розвитку територій [3]. 

Для того, щоб бюджетна політика держави була ефективною, потрібно 

чітко регламентувати законодавчо процес акумуляції й руху фінансових 

потоків, забезпечення їх прозорості для суспільства; забезпечити високі темпи 

зростання національної економіки як основного чинника зниження фінансових 

ризиків під час розроблення показників державного бюджету; досягти 

надійності прогнозу основних макроекономічних показників, на основі яких 

формуються дохідна й видаткова чистини державного бюджету, обсягів і 

темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного курсу; дотримуватися 
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об’єктивності під час формування дохідної частини бюджету; оптимізувати 

бюджетні витрати, що сприятиме повноцінному фінансовому забезпеченню 

реалізації державних функцій. 

Основні напрями бюджетної політики мають бути зосереджені на 

забезпеченні підвищення якості людського капіталу, збереження та розвитку 

трудового потенціалу, формування нової моделі економічного розвитку країни, 

заснованій на якісній фінансовій та виробничій інфраструктурі, визнаючи 

сприятливий вплив основних трудових стандартів гідної, безпечної праці на 

економічну ефективність [4, с. 84]. 

Бюджетна політика становить основу фінансової політики, яка пов'язана 

насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових 

загальнодержавних фондів.  

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. Спочатку проаналізуємо динаміку доходів 

Державного бюджету України за 2015-2019 роки (див. табл.1) [5]. 

З таблиці 1, можна сказати, що найбільший показник податкових 

надходжень у грошовому розмірі спостерігаємо у 2019 р., а саме – 846715 млн. 

грн. у загальній структурі доходів за 2019 рік. У 2015 році спостерігаємо 477823 

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 –173595 млн. 

грн. у загальній структурі доходів за 2019 рік. Найменший показник у 

грошовому розмірі спостерігаємо у 2016 році, а саме – 103635 млн. грн. у 

загальній структурі доходів за рік. 
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Таблиця 1 – Динаміка та структура доходів Державного 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.) 

% 

Податко
ві 
надходж
ення 

477823 79,6 598285 84,7 747214 82,3 881821 83,1 846715  82,6 

Неподат
кові 
надходж
ення 

120006 20,0 103635 14,7 128402 14,2 171387 16,2 173595 16,9 

Інше 2127 0,4 4589 0,6 31741 3,5 7713 0,7 4505 0,5 

Всього 599956 100 706509 100 907358 100 1060922 100 1024814 100 
 

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. На рисунку 1 відображено структуру доходів Державного бюджету 

України протягом 2015-2019 років. 

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. 
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Рисунок 1 - Структура доходів Державного бюджету України протягом 

2015-2019 років 

 

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. 

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 (див. табл. 2.) 

З аналізу, наведеного в таблиці 2.2., видно, що податкові надходження у 

структурі доходів місцевих бюджетів України становлять вагому частку з-

поміж інших доходів місцевих бюджетів. 



80 

Таблиця 2 – 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 
надходжен
ня 

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

Неподатко
ві 
надходжен
ня 

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 
 

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 

сталовила 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. З проведеного аналізу податкових 

надходжень можна сказати, що податкові надходження з кожним роком 

збільшуються. 

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 
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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. 

Отже, бюджетна політика є ключовим інструментом фінансування 

інвестицій в технічні, інституційні інновації, в людський капітал, що значно 

підвищує конкурентоспроможність національної економіки. Головним в 

подальшому реформуванні бюджетної політики буде укріплення законодавчої 

бази про державний бюджет. Надійні правові норми повинні регламентувати 

формування i витрачання бюджетних коштів, бюджетний процес має 

відбуватися виключно згідно з бюджетними законами. У наповненні бюджету 

мають брати участь всі суб’єкти господарської діяльності, а державні фінанси - 

орієнтуватися на виконання як фіскальної функції, так і стимулюючої та 

регулюючої. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОХОДИ 

НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто зміст соціальних гарантій населення України та роль 

держави у його забезпеченні. Виявлено основні тенденції фінансування 

соціальних гарантій життя населення та як вони впливають на дохід 

громадян України. 

Ключові слова: державні соціальні гарантії, фінансування соціальних 

гарантій, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, індекс цін. 

Постановка проблеми. Серед об’єктивних завдань розвитку сучасного 

суспільства є зростання уваги до розвитку соціальної сфери, адже без неї 

неможливий стабільний економічний розвиток країни. Так як Україна – це 

європейсько спрямована країна, то у своєму соціально-економічному розвитку, 

необхідно максимально наближатися до європейських стандартів якості життя 

населення. Проте на сучасному етапі держава зіткнулася із низкою проблем у 

фінансуванні соціальної сфери та наданні соціальних гарантій населенню. 

Ефективність та дієвість яких залежать від якісного фінансового забезпечення. 

Уряд і держава несуть відповідальність за надання громадянам соціальних 

гарантії, які відповідають вимогам сьогодення, і забезпечення рівного доступу 

до задоволення основних потреб. 

Метою статті є дослідження фінансування соціальних гарантій населення 

України. 

Проблематика фінансування соціальних гарантій в Україні стали 

предметом дослідження для наступних науковців В.В. Антропова, 

Г.К. Атаманчука, Д.П. Богині, Н.Л. Замкової [4], І.В. Гнидюк [2,4], 

Ю.А. Романовська [4] 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. 
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Основний матеріал дослідження. Без соціальних гарантій та механізмів їх 

реалізації в державі неможливо досягти підвищення рівня життя і добробуту 

населення, соціальної злагоди між різними верствами населення та покращення 

соціально-економічних показників. Державне регулювання соціально-

економічних відносин виступає однією із найважливіших складових соціально-

економічної політики держави. 

Під соціальними гарантіями в економічній літературі розуміють 

матеріальні та юридичні зобов’язання держави щодо реалізації соціально-

економічних і політичних прав членів суспільства. Іншими словами, соціальні 

гарантії забезпечені існуючими державними ресурсами та є декларованими 

соціальними правами населення [1]. З чого випливає, що це право громадян 

розпоряджатися тими ресурсами, які знаходяться в розпорядженні держави.  

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 [7]. 

Законодавчою основою системи державних соціальних гарантій є Закони 

України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії». Ці закони дають визначення прожитковому 

мінімуму, формують правові основи застосування державних соціальних 

стандартів та нормативів та встановлюють прожитковий мінімум основою для 

визначення державних соціальних гарантій та стандартів у сфері доходів 

населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного 

обслуговування, охорони здоров’я [6]. Склад системи соціальних гарантій 

відображено на рис 1. 
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Рисунок 1 – Склад державних соціальних гарантій. 

 

Мета державної політики щодо реалізації соціальних гарантій полягає у 

пошуку фінансових результатів для їх виконання. Основу джерел їх 

фінансування складають видатки державного та місцевого бюджетів, які 

формують значну частину матеріального потенціалу соціального захисту та 

соціального забезпечення [3]. Передумовою для встановлення обґрунтованих 

розмірів соціальних гарантій населення є якісне планування показників 

видатків держави на їх забезпечення. На обсяг фінансового забезпечення 

соціальних гарантій впливає рівень макроекономічної динаміки, економічного 

розвитку та пріоритетність бюджетної політики у сфері видатків. У табл. 1 

проаналізовано видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в 

України протягом 2015-2019 рр. 

З наведеної таблиці бачимо, що видатки із державного бюджету протягом 

досліджуваних років мають тенденцію до збільшення, що характеризується із 

реформами у соціальній політиці. Так у 2019 році темп приросту у порівняні з 

2018 роком становить 35,28%, що характеризується з індексацією пенсійних 

виплат до відповідного рівня прожиткового мінімуму. Другим аспектом постає 

нововведення монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Це 

передбачає те, що в кінці року споживачі, які зекономили енергоресурси, 

зможуть отримати залишок невикористаної субсидії на свій рахунок у банку 

[10]. 
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Таблиця 1 – Динаміка видатків на соціальних захист та соціальне 

забезпечення в Україні, 2015-2019 р., млн.грн. 

 

Важливим аспектом для аналізу системи соціальних гарантій постає рівень 

прожиткового мінімуму в Україні, що має вплив на грошові доходи населення. 

В залежності від цього показника встановлюється рівень мінімальної заробітної 

плати, мінімальний розмір пенсійних виплат тощо. Даний показник також має 

вплив на визначення рівня бідності в країні.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» 

прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я 

набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості [9].  

Проаналізуємо як змінювався рівень прожиткового мінімуму протягом 

2015-2019 рр. на рис. 1. Зазначимо, що для розрахунку даних, ми взяли 

середньорічне значення даного показника. Отож, за досліджений період рівень 

показника має тенденцію до збільшення, що є хорошим показником для 

громадян України.  

Проте він не може повністю забезпечити первинні або фізіологічні потреби 

людини. В основу формування прожиткового мінімуму входить споживчий 

кошик, тобто відповідний набір товарів та послуг, які необхідні для 

забезпеченості людини життєвими засобами.  

Якщо прожитковий мінімум встановлюється без гендерної диференціації, 

то споживчий кошик, навпаки, формується окремо для жінок та чоловіків.  

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

2015 2016 2017 2018 2019 

Державний бюджет 103 701 151 965 144 479 163 866 221 681 
Темп приросту (%) 46,54 -4,93 13,42 35,28 
Місцевий бюджет 72 639 106 365 141 282 145 498 114 010 
Темп приросту (%) 46,43 32,83 2,98 -21,64 
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Як ми уже зазначали, що прожитковий мінімум впливає на розрахунок 

мінімальної заробітної плати населення України. Згідно з ст. 3 Закону України 

«Про оплату праці» мінімальні заробітна плата – встановлений законом 

мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) 

норму праці [8]. Це є державна соціальна гарантія, обов’язкова на всій території 

України для установ та підприємств усіх форм власності. 

Дослідимо як протягом досліджуваних років змінювався розмір 

мінімальної заробітної плати та відобразимо проведені розрахунки у табл. 2 

Дослідимо як протягом досліджуваних років змінювався розмір 

мінімальної заробітної плати та відобразимо проведені розрахунки у табл. 2 

Рисунок 1 – Динаміка росту середньорічного значення прожиткового 

мінімуму протягом 2015-2019 р., грн 

Джерело побудовано автором на основі даних Міністерства соціальної 

політики України [5] 

 

Таблиця 2 – Динаміка змін мінімальної заробітної плати протягом 

2015-2020 р., грн. 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Мінімальна заробітна плата 1378 1600 3200 3723 4173 

Абсолютне відхилення (+/-) +222 +1600 +523 +450 
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Провівши дане дослідження бачимо, що значне зростання мінімальної 

заробітної плати відбулося у 2017 році (зростання становить на 1600 грн. 

більше, ніж у 2016 році). Це пояснюється тим, що необхідно було підвищувати 

соціальні стандарти для забезпечення потреб громадян, у зв’язку з високими 

цінами на товари та послуги. Для цього було вирішено підняти розмір 

мінімальної заробітної плати, щоб покращити соціальний стан населення. 

Тогочасна влада прагнула, щоб жоден працівник, у тому числі у бюджетній 

сфері, не повинен отримувати заробітну плату, нижче за встановлених 

державою стандартів. Зростання даного показника бачимо і у 2018 та 2019 

роках.  

Проте підвищення мінімальної заробітної плати не свідчить про 

поліпшення добробуту населення України, тому що потрібно ще враховувати 

такий економічний показник, як індекс цін [1]. Співставлення цим двох 

показників дає змогу врахувати інфляційні процеси, які відбувається під час 

підвищення мінімальної заробітної плати. 

Висновок. У соціально-орієнтованій моделі економіки зростає роль 

соціальних гарантій населення. Держава та уряд несуть відповідальність за 

забезпечення громадян усіма необхідними благами для задоволення їх 

основних потреб. Для цього потрібно ефективне планування та прогнозування 

видатки державного та місцевого бюджетів України. Раціонально визначати, які 

категорії населення потребують соціальних виплат, визначати пріоритети у 

фінансуванні видатків на соціальне забезпечення. 

Покращення ефективності соціальних гарантій неможливе без 

прожиткового мінімуму як вартісного виміру мінімально необхідних товарів та 

послуг для життєдіяльності населення. Від цього показника залежить рівень 

мінімальної заробітної плати, що впливає на рівень дохідності громадян. 

Держава гарантує оплату праці на зазначеному рівні для усіх працівників 

незалежно від форми організації установи чи підприємства.  

Саме тому проблематика структури джерел та форм фінансового 

забезпечення соціальних гарантій є однією з дискусійних тем в сучасній науці. 
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Адже високий рівень соціального забезпечення свідчить про можливість 

держави забезпечити високі стандарти життя населення. Досягнення соціальної 

безпеки громадян є для держави головним завдання, тому необхідно 

здійснювати оцінку ролі кожного джерела фінансування та їх вплив на 

досягнення поставлений цілей. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ 

У статті проведено аналіз основних показників соціально-економічного 

розвитку України та Вінницької області. Доведено зростання рівня 

ефективності використання фінансово-економічного потенціалу Вінницького 

регіону впродовж 2014-2018 рр. 

Ключові слова: фінанси, бюджет, фінансовий потенціал, доходи, валовий 

регіональний продукт. 

Постановка проблеми.  Розвиток регіону як територіальної соціально-

економічної системи передбачає використання наявних ресурсів в процесі 

економічної, виробничої, соціальної, науково-технічної та інших видів 

діяльності. Розвиток та взаємодія всіх видів господарської діяльності 

забезпечує формування фінансово-економічного потенціалу регіону і виступає 

джерелом наповнення державного та місцевого бюджетів. Рівень використання 

потенціалу та можливості й умови визначення, а в подальшому і залучення 

прихованих та невикористаних резервів, впливає на темпи соціально-

економічного розвитку регіонів, а також їх диференціацію, дослідження та 

оцінка якої сьогодні є особливо актуальною в умовах реформування місцевого 

самоврядування та децентралізації влади. 

Ціллю статті є оцінка ефективності формування фінансово-економічного 

потенціалу Вінницького регіону. 
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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. Як зазначають науковці, 

підвищення фінансового потенціалу регіону прямо залежить від результатів 

діяльності суб’єктів регіональної економіки та ефективності системи 

управління фінансовими ресурсами на всіх етапах виробничо-господарської 

діяльності. Відтак, аналіз фінансово-економічного потенціалу Вінницького 

регіону та ефективності його використання доцільно розпочати з оцінки 

основних показників  соціально-економічного розвитку регіону та їх 

порівняння з відповідними показниками розвитку регіонів України [2]. 

Головною умовою розвитку кожного окремого регіону на сучасному етапі 

є не створення і збільшення потенціалу, а використання наявного потенціалу, 

його збільшення в тих напрямах, які можуть забезпечити соціально-економічну 

віддачу, тобто формування потенціалу.  Під потенціалом регіону слід розуміти 

сукупність можливостей і здібностей господарюючих суб’єктів, що діють на 

його території, на базі наявних ресурсів, забезпечувати найбільш стійкий 

розвиток соціально-економічної системи з урахуванням екологічних умов. 

Завданням для України, на даний час, є визначення внутрішніх резервів 

економічного розвитку регіонів. Важливий засіб виявлення і мобілізації 

внутрішніх резервів розвитку регіону – оцінка структури і якості наявного 

економічного потенціалу [3].  

Для аналізу фінансово-економічного потенціалу Вінницької області та 

ефективності її використання беремо основні показники соціально-

економічного розвитку області та її порівняння з показниками України за                

2014  - 2018 роки [8]. 

За даними можна зробити висновок, що найбільша частка ВРП Вінницької 

області у ВВП України спостерігається у 2017 році та становить 39,9%, 

найменший показник у 2018 році та становить 27,4 %. Щодо ВРП на одну особу 
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Вінницької області то найбільший показник спостерігається у 2018 році та 

становить 61352,0 грн, а найменший у 2014 році – 27249,0 грн. Частка суб’єктів 

ЄДРПОУ Вінницької області в загальній чисельності суб’єктів ЄДРПОУ 

найбільшою спостерігається у 2018 році та становить 15,7%, найменша частка 

становить 14,3 у 2014 та 2016 роках. 

Для аналізу фінансово-економічного потенціалу Вінницької області, її 

ефективності, розглянемо обсяг виробленого валового регіонального продукту 

у Вінницькій області 2014-2018 роки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка ВРП Вінницької області та його частки у складі 

ВВП України в 2014-2018 рр. %. 

Джерело: складено автором на основі [7] 

 

Найбільша частка ВРП Вінницької області становить 39,9 % у 2018 році, а 

найменша частка ВРП у складі ВВП України Вінницької області становить 

27,4% у 2018 році. Якщо розглядати показники обсягів ВРП на одну особу 

(рис. 2), то за результатами 2018 р. у Вінницькій області  він становить 72,8 % 

від середнього значення по Україні, що дорівнює 61352 тис. грн. на одну особу 

на противагу 84192 тис. грн. на особу в середньому по Україні.  

Розглядаючи, показники Вінницької області, можна побачити, що 

показники ВРП на одну особу є найвищими у 2018 році, найнижчими – 2014 
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році. Щодо показників по Україні то найбільший спостерігається у 2018 році – 

84192 грн., а найменший у 2014 та становить 36904 грн. Розглянемо детальніше 

обсяги реалізованої промислової та сільськогосподарської продукції на одну 

особу в Україні та Вінницької області. (рис. 3) 

Проаналізувавши, показники спостерігаємо найбільший показник валової 

продукції у Вінницькій області у 2018 році – 13,4 тис.грн., а найменший у 2014 

році – 11 тис.грн. Показники валової продукції по Україні наступні: найменший 

у 2014 році – 5,8 тис.грн., найбільший – 6,9 тис.грн.  

Реалізована продукція у Вінницькій області найвищий показник має у 

2015році – 38,3 тис.грн., а найменший у 2014 році – 32 тс.грн. Щодо України то 

найменший показник спостерігається у 2014 році – 33,2 тис.грн., а найбільший 

у 2018 році  - 59,5 тис. грн. 
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Рисунок 2 – Динаміка обсягів ВРП на одну особу у 2014-2018 рр. грн. 

Джерело: складено автором на основі [7] 
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Рисунок 3 - Обсяги реалізованої промислової та сільськогосподарської 
продукції на одну особу в Україні та Вінницької області у 2014-2018 рр. тис. 

грн. 
Джерело: складено автором на основі [7] 

 

Критерієм, який дозволяє визначити рівень достатності бюджетного 

потенціалу регіону є порівняння власних доходів місцевих бюджетів на одну 

особу з показником видатків на одну особу (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Динаміка доходів та видатків місцевих бюджетів України 

та Вінницької області у 2014-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [7] 
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В середньому показник доходів місцевих бюджетів Вінницької області 

значно нижчий середнього рівня доходів місцевих бюджетів України. Якщо 

аналізувати  доходи на одну особу то найбільший показник у Вінницькій 

області спостерігається 2018 році 3114,2 грн, а найменший показник у 2014 році 

1425,2 грн. Якщо ж порівнювати видатки на одну особу, то видатки у 

Вінницькій області більші, в порівнянні з видатками в загальному по Україні, 

що становить 14484  грн. та 5120,2 грн. відповідно (показники за 2018 р.). 

Оскільки більша частина населення регіону проживає в територіальних 

громадах, місцеві бюджети яких характеризуються нижчою за середньо 

українську податковою спроможністю (такими громадами є сільські, селищні та 

громади міст районного значення) (рис.5), можна констатувати нижчі за середні 

по Україні показники надходжень від ПДФО та податку на прибуток до 

місцевих бюджетів, що, в свою чергу, є прямим свідченням низького рівня 

розвитку економіки громад. 
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Рисунок 5 – Порівняння доходів місцевих бюджетів України  

у 2014р. – 2018 роки млн. грн. 

Джерело: складено автором на основі [7] 

 

Порівняємо доходи місцевих бюджетів України. За бюджетною 

класифікацією, запровадженою у 1996р., всі доходи місцевих бюджетів за 

економічною природою поділились так: 
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-  податкові надходження (податки на доходи, на прибуток, на збільшення 

ринкової вартості, податки на власність, збори за спеціальне використання 

природних ресурсів, внутрішні податки на товари та послуги, податки на 

міжнародну торгівлю та зовнішні операції, інші податки) [5];  

- неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької 

діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та 

побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші 

неподаткові надходження);  

- доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного 

капіталу, державних запасів товарів і нематеріальних активів, податки на 

фінансові операції та операції з капіталом);    

- державні цільові фонди (перелік фондів та їх включення до бюджетів 

визначається чинним законодавством);  

- офіційні трансферти (від органів державного управління інших рівнів, з 

недержавних джерел). 

Аналізуючи рис. 5, можна зробити висновок, що зміни в структурі доходів 

місцевих бюджетів пов’язані із збільшенням частки податкових надходжень та 

зменшенням частки офіційних трансфертів. Порівнюючи дані спостерігаємо 

найбільший показник податкових надходжень у 2018 році, а найменший у 2014 

році. Неподаткові надходження у 2014 та становлять 21,2 млн.грн., що є  

найменшим показником, а  неподаткових надходжень становить найбільший 

показник у 2018 році – 29,2 млн.грн. 

Для збільшення в місцевих бюджетах частки власних доходів, зменшення 

залежності від фінансової допомоги, досягнення збалансованості бюджетів, 

підвищення ефективності управління місцевими фінансами необхідно: 

-  чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і 

відповідальності влади різних рівнів при формуванні доходів [3];  

-  наділення органів місцевого самоврядування одним-двома вагомими 

місцевими податками, ставки та базу яких вони зможуть регулювати 

самостійно;  
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- формування дохідної частини місцевих бюджетів на основі об’єктивної 

оцінки їхнього податкового потенціалу й визначення видаткових зобов’язань 

регіональної влади;  

- застосування стабільних базових нормативів відрахувань від державних 

податків до місцевих бюджетів;  

-   посилення контролю за повнотою надходження доходів до місцевих 

бюджетів; 

- забезпечення правових гарантій для безумовного виконання фінансових 

зобов’язань учасниками міжбюджетних відношень 

Попри це, результати аналізу засвідчують, що зростання суми податкових 

надходжень до місцевих бюджетів (починаючи з 2014 року) практично не 

позначилось на їх частці в структурі місцевих бюджетів  (рис.6). 

Рисунок 6 - Динаміка податкових доходів місцевих бюджетів та їх частки в 

доходах місцевих бюджетів України у 2014 - 2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [7] 

 

Зростання відбулося внаслідок збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів від усіх основних податків, зокрема місцевих податків та зборів, 

ПДФО та запровадження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів. 

Щодо частки податкових доходів, найнижче її значення спостерігалося у               

2015 році, що було результатом збільшення сум офіційних трансфертів, 

направлених до місцевих бюджетів. Натомість, у 2018 році частка податкових 
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надходжень була найбільшою 87,7 %, а найменший показник спостерігається у 

2015 році – 81,6 %. Проаналізуємо, динаміку власних доходів загального фонду 

бюджету Вінницької області у 2014-2018  рр., млн. грн. відображених у               

таблиці 1. 

Таблиця 1 - Динаміка власних доходів загального фонду бюджету 

Вінницької області у 2014-2018  рр., млн. грн. 

№ Статті бюджету 2014 2015 2016 2017 2018 
Абс. 
відх.. 

Відн. 
відх. 

2018/2014 

1 Сукупні власні 
доходи 7487,7 10603,1 13400,4 18451,4 20767,2 13280 177,4 

2 

Доходи (без 
міжбюджетних 
трансфертів) у 

т.ч. 

2320,6 3166,7 4756 6581,1 8091,2 5770,6 248,7 

2.1 Податкові 
надходження 1906,4 1921,1 2012 2125,5 2291,8 385,4 20,2 

2.2 Неподаткові 
надходження 413,3 421,3 436,1 442,6 451,2 37,9 9,2 

3 
Офіційні 

трансферти, у 
т.ч. 

5168 7436,4 8644,3 11870,3 12676,9 7508,9 145,3 

3.1 Дотації 3216,7 417,4 341,6 1084,7 1080,7 -2136 -66,4
3.2 Субвенції 1951,3 7018,0 8302,7 10785,6 11596,2 9644,9 494,3
Джерело: складено автором на основі [7] 

 

Проаналізувавши дані таблиці, спостерігаємо, що найбільший показник 

сукупних власних доходів становить 20767,2 млн. грн. у 2018 році, що 

порівняно з 23014 на 13280 млн. грн. або 177,4% більше , а найменший 

показник спостерігається у 2014 році та становить 7487,7 млн. грн. У свою 

чергу доходи (без міжбюджетних трансфертів) найбільший показник мають у 

2018 році та становлять 8091,2 млн. грн., що порівняно з 2014 роком де й 

спостерігається найменший показник на 5770,6 млн. грн. більший. Офіційні 

трансферти найбільший показник мають у 2018 році 12676,9 млн. грн., що 

порівняно з 2014 роком на 7508,9 млн. грн. більший, де й спостерігається 

найменший показник. 

Слід зауважити, що рівень ефективності використання фінансово-

економічного потенціалу Вінницького регіону впродовж 2014-2018 рр. зростає.  
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Для вирішення проблем фінансового забезпечення розвитку Вінницької 

області доречними будуть заходи, виконання яких сприятиме зростанню його 

фінансової самодостатності, а саме: з метою розмежування повноважень між 

державними та місцевими бюджетами видається за доцільне внести зміни до 

Бюджетного кодексу, якими встановити, що делеговані повноваження 

місцевими органами влади здійснюватимуться в межах ресурсів, виділених 

Міністерством фінансів України на виконання делегованих повноважень; 

доцільно внести зміни до Податкового кодексу України в частині віднесення 

плати за землю до місцевих податків та дозволити органам місцевого 

самоврядування регулювати ставки місцевих податків і зборів, що дасть змогу 

підвищити фінансову спроможність органів місцевого самоврядування; з метою 

удосконалення механізмів фінансування видатків необхідно спростити 

процедури здійснення запозичень до місцевих бюджетів, знявши обмеження 

щодо здійснення органами місцевого самоврядування запозичень до бюджетів 

розвитку.  
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УДК 366.142.3 

Гуменюк К.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ 

НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Стаття присвячена проведенню аналізу та виявленню проблем 

адміністрування податкових надходжень до місцевих бюджетів. Для аналізу 

розглянуто дані про податкові надходження бюджетів територіальних 

громад протягом 2015-2019 років. У статті виявлено проблеми 

адміністрування податків та зборів і запропоновано рішення для їх вирішення. 

Ключові слова: місцевий бюджет, дохід, податок, загальнодержавні податки, 

місцеві податки. 

Постановка проблеми. Бюджетним кодексом України визначено, що 

місцеві бюджети – це бюджети територіальних громад, сіл, їх об'єднань, селищ, 

міст(у тому числі районів у містах), бюджети об'єднаних територіальних 

громад. Доходи (найбільшу частину яких становлять податкові надходження) 
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цих бюджетів дають можливість органам місцевого самоврядування 

виконувати їхні повноваження. Податковий Кодекс України визначає, які саме 

податки і в яких розмірах повинні акумулюватися до місцевих бюджетів, які 

податки та збори може встановлювати місцева влада самостійно. Від розміру 

обов'язкових надходжень залежить розвиток регіону. Забезпечення 

ефективного акумулювання та використання податків значною мірою залежить 

від виявлення та рішення проблем, безпосередньо пов'язаних з податковими 

надходженнями. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. В Україні науковими 

дослідженнями з питань формування доходів місцевих бюджетів, 

акумулювання до них податків та зборів займалися О. Василик, Л. Горбач,               

В. Зубенко, О. Кириленко, В. Кравченко, М. Кучерявенко, Л. Новосад,                

К. Павлюк, Г. Поляк, А. Рудик, І. Самчинська, В. Федосов, І. Чугунов. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, багато проблем 

залишаються невирішеними. 

Виклад основного матеріалу. У розвинутій ринковій економіці бюджет 

міста являє собою один із головних фінансових документів територіальної 

громади, план утворення та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи місцевого 

самоврядування протягом бюджетного року. Основними завданнями міського 

бюджету є створення умов для сталого функціонування галузей, гарантований 

соціальний захист та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-

комунального господарства та міського транспорту в межах реальних 

фінансових можливостей[2, с. 167-172]. Місцеві бюджети мають надходження і 

витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Доходи 

включають податкові, неподаткові та інші надходження.  

Найбільшу частину у частині доходів становлять податкові надходження 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 - Динаміка доходів та податкових надходжень до місцевих 

бюджетів(млрд. грн) 

 

На рисунку 1 зображено динаміку податкових надходжень, тому можна 

проаналізувати, яку ж частину податки складають у загальній сумі доходів. У 

2015 році сума обов'язкових платежів складала 98,2 млрд. грн, а доходи 

місцевих бюджетів – 120,5 млрд. грн. У 2015 податки становили 81% усіх 

доходів, у 2016 – 86%, у 2017 – 87%, у 2018 – 80%, у 2019 – 88%. 

Найбільша частина податків була у 2019 році, а найменша – у 2018 році. За 

період з 2015 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.  

Податки та збори, які адмініструються до місцевих бюджетів поділяються 

на [4]: 

- загальнодержавні – податки та збори, що встановлені Податковим 

кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, 

передбачених Податковим кодексом; 

- місцеві - Податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в 

межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ, рішеннями сільських, 

селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені 
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згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у 

межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних 

територіальних громад. 

Загальнодержавні податки складають більшу частину надходжень до 

місцевих бюджетів ніж місцеві податки ( приблизно у 4 рази). Податок на 

доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості, податок на доходи 

фізичних осіб найбільші серед загальнодержавних податків, вони становлять 

більше 50 % від усієї суми податкових надходжень до місцевих бюджетів. Саме 

тому ці податки відіграють важливу роль у формуванні бюджетів міст, районів, 

сіл, селищ, тощо. Місцеві податки також займають не менш важливе місце у 

процесі формування місцевих бюджетів. Вони складають більше 30% усіх 

податкових надходжень. Запровадження розмірів місцевих податків та зборів 

належить лише органам місцевої влади . Від того який розмір податків та зборів 

вони встановлять залежатимуть їх обсяги, які будуть надходити до місцевого 

бюджету. Очевидно, що чим більше місцевих податків буде надходити тим 

більша ймовірність того, що покращиться життя населення міста, селища чи 

села. Всі податкові надходження, які отримає місцевий бюджет будуть 

спрямовані на покращення благоустрою, інфраструктури територіального 

громади, фінансування певних соціальних проектів, тощо. 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори надходять до місцевих 

бюджетів у різних сумах і становлять різні частини загальної суми доходів 

(рис.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. 
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Рисунок 2 - Динаміка загальнодержавних та місцевих податків до 

місцевих бюджетів(млрд. грн) 

 

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.  

Незважаючи на достатньо велику кількість місцевих податків та зборів, 

вони не можуть повністю забезпечити реалізацію функцій та завдань органів 

місцевої влади. Саме ці податки та збори повинні виступати одними з 

найважливіших джерел формування власних доходів місцевих бюджетів, 
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зміцнювати їх, робити  більш самостійними та незалежними від інших 

надходжень. На сьогоднішній день більшість місцевих бюджетів функціонують 

за рахунок субвенцій та дотацій, які надходять із Державного бюджету України, 

а тому є дотаційними. Для того, щоб уникнути цього треба провести усі 

необхідні заходи для зростання ролі місцевих податків та зборів, які формують 

бюджети міст, селищ, сіл, тощо.  

Таблиця 1 - Динаміка обсягу податкових надходжень до місцевих 

бюджетів (млрд. грн) [5] 

Назва доходу 2015 2016 2017 2018 2019 
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 

Внутрішні податки на товари та послуги 7,7 11,6 13,2 13,8 13,7 
Єдиний податок з фізичних осіб 6,7 10,3 15,4 19,9 25,0 

Інші податки та збори 44,2 51,5 69,6 68,0 67,3 
 

Як свідчать дані, наведені в табл. 1, 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. 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 

2019 ці податки зменшилися на 0,7 млрд. грн. Інші податки становлять близько 

40% усіх податкових надходжень.  

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. Для цього податку не було 

притаманне різке збільшення, адже з кожним роком його суми зростали 
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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. 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 4 рази. 

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. 

Кожен із цих податків є важливим у процесі формування доходів місцевих 

бюджетів, незважаючи на їх суми. 

Збільшення сум місцевих та загальнодержавних податків можливе при 

зменшенні кількості місцевих бюджетів, яке планується протягом                

2019-2020 років. Це спричинено укрупненням ОТГ у процесі децентралізації. 

Таке зменшення призводить до збільшення обсягів коштів, які надходитимуть 

до місцевих бюджетів внаслідок розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування[3]. 

На формування відповідних обсягів податкових надходжень до місцевих 

бюджетів істотно впливають певні фактори[1]: 

1) Економічні: 

- рівень економічного розвитку держави; 

- рівень середньої заробітної плати; 

- рівень інфляції; 

- рівень платоспроможності населення. 

2) Демографічні: 

- зміна чисельності населення в країні; 

- кількість працюючих та безробітних. 

3) Політичні:  
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- рівень стабільності податкової системи. 

- зміна влади; 

- наявність збройних конфліктів на території країни; 

4) Соціальні: 

- податкова культура населення; 

- ставлення людей до рівня та якості життя. 

На нашу думку, основною проблемою, яка впливає на зміну сум 

податкових надходжень є низький рівень довіри до органів місцевої та 

державної влади, як наслідок цілком байдуже ставлення до сплати податків, 

низький рівень податкової культури та непрозорість податкової системи. Для 

вирішення проблем адміністрування податків та зборів до місцевих бюджетів 

потрібно[6, с. 137-139]: 

- побороти корупцію шляхом чітко встановлених законом жорстких 

покарань у вигляді позбавлення волі, конфіскації майна тощо;  

- необхідно продовжувати реформувати податкову систему з метою 

розробки чіткої системи покарань для лиць, які порушують діюче 

законодавство;  

- представники фіскальних органів повинні постійно вести роз`яснювальні 

роботи з платниками податків, консультувати їх з цікавлячи їх запитань;  

- перегляд умов надання та розмірів податкових соціальних пільг в 

результаті підвищення розміру прожиткового мінімуму за рахунок адекватного 

визначення вартості споживчого кошика для задоволення основних потреб 

людини; 

- спрощення податкового обліку та звітності; 

- підвищення податкової культури шляхом виховання молодих поколінь. 

Висновки. Отже, провівши аналіз податкових надходжень до місцевих 

бюджетів, бачимо, що вони складають найбільшу частину усіх доходів і 

відіграють важливу роль у формуванні бюджетів територіальних громад. 

Протягом п'яти досліджуваних років суми податків зростали, що має 

позитивний вплив на розвиток регіонів. Існує ряд проблем, пов'язаних зі 
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стягненням обов'язкових платежів та їх надходженням до місцевих бюджетів. 

Вони спричинені ,насамперед, низьким рівнем податкової культури населення. 

Для вирішення цих проблем необхідно провести заходи спрямовані на 

знищення корупції, проведення реформ у податковій системі, тощо. Після 

проведення цих дій підвищиться ефективність адміністрування податків та 

зборів, збільшаться доходи місцевих бюджетів і ,як наслідок, будуть 

відбуватися позитивні зміни у регіонах. 
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ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

У статті проаналізовані наукові погляди на поняття «фінансове 

забезпечення». Розглянуто форми та джерела фінансування закладів охорони 

здоров’я в умовах ринкової економіки. Запропоновані нові джерела 

фінансування  охорони здоров’я. 

Ключові слова: фінансове  забезпечення, бюджетне фінансування, кошторисне 

фінансування, благодійна діяльність, медичне страхування. 

Конституцією України визначається, що людина, її життя та здоров’я є 

найвищою соціальною цінністю в державі. При цьому кожна людина має право 

на охорону здоров’я. Саме тому це зумовлює необхідність їх охорони. 

Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою в достатньому 

обсязі та високої якості залежить від стану матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, професіоналізму і кваліфікації лікарів, психологічної 

готовності населення піклуватися про своє здоров’я. Але серед обов’язкових 

умов належної якості медичного обслуговування — фінансове забезпечення, 

один із основних чинників, що впливає на розвиток охорони здоров’я й 

соціально-економічну результативність галузі. 

Метою статті є аналіз поняття «фінансове забезпечення» та обґрунтування 

існуючих форм та джерел фінансування закладів охорони здоров’я в умовах 

ринкової економіки та запропонувати впровадження нових джерел 

фінансування. 

Питання фінансового забезпечення 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 та інших. У даному 

контексті також заслуговують на увагу праці російських науковців Ю. Лісіцина, 
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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. 

Фінансове забезпечення розглядають як метод фінансового механізму, 

який застосовують у процесі розподілу та перерозподілу виробленого в 

суспільстві національного продукту. Даний підхід, де фінансове забезпечення 

подано як один із методів фінансового механізму, покликаного забезпечувати 

розподільчі та перерозподільчі процеси з метою утворення доходів і фондів 

коштів, притаманний науковим працям О. Кириленко, С. Юрія. В. Опарін 

вважає, що фінансове забезпечення — це структурна підсистема фінансово-

кредитного механізму, система джерел і форм фінансування розвитку 

економічної та соціальної сфер суспільства [8, c. 19]. 

Н. Карпишин наголошує: у діяльності суб’єктів ринку дуже рідко 

використовують лише одну форму фінансового забезпечення, а в більшості 

випадків оптимально поєднують різні форми. Кожен економічний суб’єкт 

формує власну модель фінансового забезпечення, якою визначає склад і 

структуру джерел фінансування й відповідні форми руху коштів. У згаданому 

визначенні фінансове забезпечення розглядають лише як складову 

макроекономічного механізму, водночас випускаючи з уваги той факт, що воно 

присутнє в господарській діяльності всіх суб’єктів економічних відносин [6, с. 

28]. 

Ми поділяємо позицію згаданих науковців і робимо висновок, що 

фінансове забезпечення — це метод фінансового механізму, за допомогою 

якого формують і використовують фонди коштів і який характеризує зміст 

впливу фінансів на різні аспекти розвитку суспільства. 

А фінансове забезпечення охорони здоров’я — це метод фінансового 

механізму, що визначає принципи, джерела й форми фінансування суб’єктів 

господарювання, чия діяльність спрямована на охорону, збереження, зміцнення 

та відновлення здоров’я громадян. 
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Підтверджує обґрунтованість такого висновку міжнародно-правова 

практика, за якої реалізація права на медико-санітарну допомогу неодмінно 

повинна передбачати як «охоронні» (профілактичні) елементи (зменшення 

рівня мертвонароджуваності, профілактика, лікування й контроль епідемічних, 

ендемічних, професійних та інших захворювань), так і «елементи допомоги» 

(створення умов, що гарантували б цілковите медичне обслуговування та 

догляд у разі хвороби або нещасного випадку). 

На думку Г. Хеннеланда та Л. Рове, профілактика хвороб населення є 

міжнародним суспільним благом, вигідним за такими позиціями: по-перше, 

попередження захворюваності однієї особи спричиняє позитивний ефект не 

лише для неї, а й для інших індивідів, котрі могли б заразитися; по-друге, добре 

організована охорона здоров’я нації має глибокі економічні наслідки, пов’язані 

із збереженням добробуту населення й підтримкою продуктивності економічної 

системи [11, c. 105]. 

Схематично систему джерел та форм фінансового забезпечення 

вітчизняних державних і комунальних закладів охорони здоров’я показано на 

рис. 1.  
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Рисунок 1 – Джерела та форми фінансового забезпечення державних та 

комунальних закладів охорони здоров'я в Україні 
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Основними формами фінансового забезпечення охорони здоров’я в 

Україні є: бюджетне фінансування, добровільне медичне страхування, 

самофінансування, благодійництво та спонсорство. Такі форми, як 

кредитування й інвестування, характерні для юридичних і фізичних осіб, котрі 

займаються приватною медичною практикою. Крім того, у період переходу до 

ринкової економіки державним і комунальним закладам охорони здоров’я 

дозволили некомерційну господарську діяльність (медичну та немедичну), аби 

в такий спосіб вони мали змогу залучити додаткові фінансові ресурси. У 

результаті набула значного поширення така форма фінансового забезпечення, 

як некомерційне самофінансування. Останнє полягає в тому, що його 

здійснюють на принципах самоокупності й воно передбачає просте відтворення 

витрат, пов’язаних із наданням медичної допомоги. 

Традиційно найвагомішим джерелом фінансового забезпечення охорони 

здоров’я є кошти державного та місцевих бюджетів, тоді як кошти, отримані з 

інших джерел, — лише додатковий фінансовий ресурс. Тому основною формою 

фінансового забезпечення охорони здоров’я виступає бюджетне фінансування. 

Саме з ним пов’язані глибокі теоретичні дослідження розподільчих процесів, 

організації грошових відносин з приводу використання централізованого фонду 

коштів держави. У процесі фінансування найповніше розкривається 

призначення державного бюджету, його спрямованість на виконання функцій 

держави, рівень корисності цих функцій для суспільства, стратегічний напрям 

руху суспільства та його траєкторія, відповідні тенденції й динаміка розвитку 

[10, c. 149]. 

Вітчизняна економічна енциклопедія дає таке визначення бюджетному 

фінансуванню: це — надане в безповоротному порядку грошове забезпечення, 

виділення (асигнування) коштів із державного (місцевого) бюджету на витрати, 

пов’язані з виконанням державних замовлень, державних програм, утримання 

державних організацій. 

Наприклад, А. Берлач визначає бюджетне фінансування як фінансування, 

здійснюване за рахунок бюджетів різних рівнів у двох формах: 
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1) фінансування бюджетних установ, котрими є орган, установа чи 

організація, створені в установленому порядку органами державної влади, 

органами влади АРК чи органами місцевого самоврядування та повністю 

утримувані за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів; 

2) фінансування державних і муніципальних підприємств та організацій, 

економічно й фінансово самостійних. Ці господарюючі суб’єкти мають основні 

та оборотні кошти, завдяки яким фінансують виробничі та соціальні витрати. 

Для цього вони також залучають кредити комерційних банків, а в окремих, 

передбачених законодавством, випадках використовують бюджетні 

асигнування [2, c. 219]. 

Л. Воронова вважає, що «бюджетне фінансування — це безповоротний 

безвідплатний відпуск коштів з Державного та місцевих бюджетів на виконання 

загальнодержавних функцій, функцій місцевого самоврядування та 

забезпечення функціонування бюджетних підприємств, установ та організацій» 

[5, c. 335]. 

О. Башняк дає таке визначення: «Бюджетне фінансування — це 

безповоротний та безоплатний відпуск коштів з державного та місцевих 

бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і функцій муніципальних 

органів й забезпечення діяльності бюджетних установ та організацій»                

[1, c. 148]. На думку О. Василика, бюджетне фінансування — надання 

юридичним особам із державного бюджету фінансових ресурсів у вигляді 

безповоротних безоплатних коштів та інвестицій на розвиток економіки, 

соціально-культурні заходи, оборону й інші громадські потреби [4, с. 331]. 

Науковець-фінансист С. Юрій подає таке формулювання: бюджетне 

фінансування — це безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету            

[9, с.197]. 

Бюджетне фінансування, як інструмент механізму виконання бюджету, 

базується на наукових принципах, до яких, на нашу думку, належать: 

а) безповоротність — безповоротне надання бюджетних коштів 

відповідним розпорядникам у межах затверджених сум; 
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б) безплатність — відсутність плати у вигляді відсотків за наданні 

бюджетні призначення; 

в) безстроковість — відсутність часових обмежень, у межах яких можна 

користуватися бюджетними коштами; 

г) плановість — надання бюджетних коштів у межах, встановлених 

бюджетом відповідно до обсягів видатків, затверджених у фінансових планах 

розпорядників коштів; 

д) цільове спрямування — кошти з бюджету плануються й відпускаються 

на заздалегідь визначені цілі згідно з фінансовими планами; 

е) поєднання різних джерел покриття витрат, пов’язаних із основною 

діяльністю, полягає в тому, що бюджетні кошти виділяються з урахуванням 

власних джерел, коштів вищих організацій, кредитних джерел і за умови 

їхнього найбільш ефективного використання; 

є) фінансування з бюджету здійснюється в міру виконання планів 

виробничих показників і надходження доходів; 

ж) ефективне, раціональне й економічне використання коштів полягає в 

досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат; 

з) кошти на проектування витрат виділяються лише з одного бюджету за 

підпорядкованістю установи, організації, за винятком фінансування 

загальнодержавних заходів (епідемія, ліквідація наслідків катастроф, 

стихійного лиха тощо); 

і) фінансування бюджетних установ здійснюється на основі встановлених 

економічних нормативів залежно від сфери діяльності; 

ї) контроль за використанням бюджетних коштів означає використання 

всіх видів, форм і методів бюджетного контролю стосовного кожного 

розпорядника бюджетних коштів. 

Наведені принципи, на нашу думку, найповніше розкривають таке складне 

явище, як бюджетне фінансування, дають змогу використати його механізм у 

процесі виконання бюджету з найкращими результатами [10, c. 150] 
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Функціонування механізму бюджетного фінансування пов’язане з 

використанням його різних форм і методів. У вітчизняній фінансовій літературі 

виділяють такі форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, 

бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. 

Така форма бюджетного фінансування, як державні трансферти, цілковито 

відповідає вимогам бюджетного фінансування, оскільки це невідплатні й 

безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, які не 

призначені для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату 

непогашеного боргу. 

Кошторисне фінансування — найпоширеніша форма, що полягає у 

виділенні бюджетних коштів установам соціально-культурної сфери, оборони й 

управління в межах їхніх кошторисів доходів і видатків [10, c. 152]. 

На рівні бюджетних установ відбувається процес поєднання бюджетного 

фінансування з системою некомерційного самофінансування для виконання 

ними намічених завдань і функцій. Такі заклади фінансуються лише частково за 

рахунок коштів бюджетів, утворених у результаті перерозподілу валового 

внутрішнього продукту, і за джерелом походження є справді бюджетними. 

Кошти та доходи в матеріальній чи нематеріальній формі, отримувані 

бюджетним закладом завдяки самостійній фінансово-господарській діяльності, 

інші за своєю природою. Некомерційна діяльність бюджетних установ і 

організацій не має на меті отримання прибутку, і її здійснюють у 

загальнодержавних інтересах для залучення додаткових фінансових ресурсів [6, 

с. 32]. 

В охороні здоров’я такий процес дуже інертний через законодавчі 

перепони й невизначеність державної політики. Кошти, які залучають бюджетні 

заклади охорони здоров’я до спеціального фонду кошторису, наразі не 

відіграють значної ролі в їх фінансовому забезпеченні, однак на практиці 

спостерігається тенденція до поступового пожвавлення некомерційної 

діяльності в цій сфері. 

Платні послуги могли б надаватися відповідними структурними 
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підрозділами бюджетних медичних закладів на доповнення до безоплатної 

медичної допомоги або як альтернатива на госпрозрахункових засадах, 

спрямована на ширше залучення до надання цих послуг наявних ресурсів, 

основних засобів і внутрішніх резервів. Тобто надання платних послуг 

бюджетними медичними закладами повинно мати на меті пошук додаткових 

резервів для поліпшення медичного обслуговування населення [3, с. 119]. 

Одним із напрямів підвищення ефективності охорони здоров’я в Україні й 

альтернативним джерелом фінансового забезпечення галузі є поетапне 

запровадження обов’язкового медичного страхування. Воно має забезпечити 

формування принципово нової, адаптованої до ринкової економіки, соціальної 

інфраструктури, створити прозорі механізми правових, соціально-економічних і 

фінансових взаємовідносин між виробниками та споживачами медичних 

послуг. 

Законом України «Про страхування» передбачено здійснення, крім 

обов’язкового, також і добровільного медичного страхування. Соціально-

економічне значення останнього полягає в тому, що воно доповнює гарантії, 

надані в рамках соціального забезпечення та соціального страхування до 

максимально можливих у сучасних умовах стандартів (оплата дорогих видів 

лікування й діагностики; застосування найсучасніших медичних технологій; 

забезпечення комфортних умов лікування тощо). 

Ще одним з альтернативних джерел фінансового забезпечення охорони 

здоров’я виступає благодійництво та благодійна діяльність. Надходження від 

спонсорських і доброчинних внесків розглядаються як «інвестиції в соціальну 

сферу» взагалі та в охорону здоров’я зокрема. Благодійна діяльність 

регулюється Законом України «Про благодійництво та благодійні організації». 

Він закріплює основні принципи й форми благодійності, напрями діяльності 

благодійних організацій. 

Зміцнення фінансової бази, збільшення фінансових ресурсів за допомогою 

вдосконалення бюджетного фінансування, доброчинної діяльності й пошуку 

нових джерел фінансування та шляхів їхнього надходження є головною умовою 

трансформації охорони здоров’я населення. 
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Дідух А.Р. 

Здобувач освiтнього ступеня «бакалавр» 

Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 

У статті розглянуто особливості місцевих бюджетів України в умовах 

реформування бюджетної системи. Досліджено економічну сутність місцевих 

фінансів та механізм їх функціонування. Визначено, що система місцевих 

бюджетів в контексті сучасного реформування має й низку важливих 

недоліків та обґрунтовано шляхи їх вирішення.  

Ключовi слова: бюджет, бюджетна система, децентралізація, місцеві 

бюджети, місцеві фінанси. 

Постaновкa пpоблеми. В сучасних умовах трансформації фінансових 

відносин у європростір, питання управління фінансами місцевих бюджетів, на 

тлі реформування бюджетної системи України, виходять на перший план. 

Економічний та соціальний розвиток країни в значній мірі залежить від 

розвитку її територій, тому саме децентралізація владних та фінансових 

повноважень держави на користь місцевих бюджетів, є однією з 

фундаментальних умов його досягнення. Це, у свою чергу, реалізується через 

ефективне управління системою місцевих фінансів. Тобто, підвищення 

значення фінансів місцевого самоврядування у реалізації соціального й 

економічного життя населення її регіонів є визначальним чинником 

подальшого розвитку країни. Все це вимагає належного рівня теоретичного 

обґрунтування та практичного втілення в процесі управління ними. Тому, 

проблема ефективності управління фінансами місцевих бюджетів України та 

підвищення їх економічної привабливості є надзвичайно актуальною. 
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Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Питанням управління 

фінансами місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіального 

реформування та фінансової децентралізації, присвячено праці таких 

вітчизняних вчених, як: О. Д. Василик, Т. В. Гринько, Н. В. Кузьмінчук, 

В. С. Левченко, І. О. Луніна, М. І. Мельник, Г. Ю. Придатно, О. Р. Романенко,              

І. Л. Сазонець, І. Н. Ширкевич, О. О. Якубовська. 

Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів управління фінансами 

місцевих бюджетів, а також обґрунтування основних проблем та розробка 

науково-методичних рекомендацій щодо можливих шляхів їх подолання за 

умов реформування бюджетної системи.  

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Фінанси місцевих бюджетів є 

необхідною складовою фінансової системи країни. Рівень ефективності 

управління якими впливає на якісні показники соціально-економічного 

розвитку території та матеріального добробуту її населення. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, місцеві фінанси – це система 

формування, розподілу й використання фінансових ресурсів для забезпечення 

виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань як 

власних, так і делегованих [3].  

Особливо важливе значення при дослідженні основ місцевих фінансів 

України має аналіз сутності та ролі місцевих бюджетів, а також вплив 

бюджетної децентралізації на ефективність їх функціонування. 

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування 

та значним фактором регіонального розвитку. 

За економічним призначенням, місцевий бюджет – план формування та 

використання фінансових ресурсів певної територіальної громади [1].  

Отже, поняття «місцеві фінанси» та «місцеві бюджети» не є тотожними, 

про що й свідчать особливості місцевих бюджетів:  

 відображають чітко обмежену частину грошових відносин території;  

 забезпечують матеріальну незалежність органів місцевого 

самоврядування;  
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 усі їхні ланки пов’язані не лише між собою, а й з установами та 

підприємствами всіх форм власності території певного регіону. 

Місцеві бюджети – баланс доходів і витрат, які мобілізують і витрачають 

на відповідній території [2, с.23].  

Основою функціонування місцевих бюджетів є доходи – кошти, які 

надхoдять у пoстійне кoристування на безпoвoрoтній oснoві та забезпечують 

стабільність бюджету і фінансування йoгo видатків [3].  

Бюджетне законодавство України поділяє доходи місцевих бюджетів на 

[3]: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з 

капіталом; офіційні трансферти. 

Економічна класифікація доходів місцевих бюджетів виглядає наступним 

чином [3]:  

1) власні – доходи, які формують дії та рішення, прийняті органами 

місцевого самоврядування на певній території.  

Найбільш характерними прикладами власних доходів є [5]:  

– місцеві податки та збори;  

– платежі, запроваджені органами місцевої влади;  

– доходи від комунального майна та комунальних підприємств; 

– штрафи та санкції, пов’язані формуванням власних доходів. 

2) закріплені – доходи, які на довгостроковій перспективі передають до 

місцевих бюджетів у повному обсязі або, єдино визначеній для всіх бюджетів, 

частині (ПДФО, державне мито, плата за ліцензії та торгові патенти тощо). 

3) регульовані – доходи, які передають з бюджетів територій вищого 

адміністративного рівня до бюджетів територій нижчого адміністративного 

рівня. 

Щoдo видaтків місцевих бюджетів, тo ними є екoнoмічні віднoсини, які 

виникають у зв’язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень 

місцевих oргaнів влaди. Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» встановлює поділ видатків місцевих бюджетів на [5]: 
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1) поточні – видатки, які вимагають негайного та своєчасного 

фінансування; 

2) видатки розвитку – витрати бюджету на фінансування інвестиційно-

інноваційного потенціалу регіонів та соціально-економічних програм. 

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування 

та значним фактором регіонального та макроекономічного розвитку. 

При аналізі значення місцевих бюджетів у бюджетній системі України 

потрібна їх кількісна і якісна характеристика.  

Відповідно Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети – бюджет 

Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого 

самоврядування (рис. 1.).  

 

Рисунок 1. – Структура місцевих бюджетів України  

 

Як представлено рис. 1, бюджети місцевого самоврядування – це бюджети 

територіальних громад, сіл, їх об’єднань, селищ, міст, бюджети ОТГ, що 

створюються згідно чинного законодавства та перспективним планом 

формування територій громад. 

Варто зазначити, що усі місцеві бюджети є самостійними, оскільки 

Бюджетним кодексом України закріплено не лише перелік доходів даних 

бюджетів, а й постійні частки їх розмежування, що забезпечує вищу дохідну 

незалежність місцевих бюджетів усіх рівнів. 
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З початку процесів реформування бюджетної системи України структура 

та кількість місцевих бюджетів зазнала чималих змін. Так, ще у 2014 році 

кількість місцевих бюджетів становила 11800, а станом на 2019 рік – понад 

9500, з яких [4]:  

– сільські, селищні та міст районного значення – близько 7,5 тис.;  

– обласні – 24;  

– бюджети міст обласного підпорядкування – 151;  

– районні – 450; 

– бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ) – 804. 

Дані показники можна прокоментувати тим, що об’єднання 

територіальних громад призвело до зменшення кількості бюджетів міст 

районного значення, а також бюджетів сіл та селищ. А поява бюджетів ОТГ, які 

за обсягом фінансових ресурсів є більшими, ніж бюджети громад, які в них 

увійшли, дозволила фінансувати проекти соціально-економічного спрямування 

на місцевому рівні у великих обсягах. Як бачимо, значний вплив на структуру 

місцевих бюджетів та рівень ефективності їх функціонування чинить процес 

децентралізації. 

Основними нормативно-правовими актами, у яких закладені принципи 

проведення бюджетної реформи в Україні є: Концепція реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Закон 

України «Про добровільне об’єднання громад» та Методика формування 

спроможних територіальних громад.   

Мета реформи в Україні – пошук достатніх обсягів фінансових ресурсів, 

які б в повній мірі забезпечили фінансову незалежність місцевих бюджетів.  

Основні завдання, які вирішуються в ході її реалізації [1, с. 41]: 

–створення спроможних до розвитку територій;  

–підвищення оперативності та якості надання послуг населенню; 

–забезпечення сталого економічного розвитку територій; 

–скорочення бідності населення.  
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Виконання поставлених задач повинно відбуватися за принципами: 

повсюдності влади; цілісності території; економічної ефективності ресурсів; 

відповідності якості та ціни суспільної послуги. 

З початку реформування бюджетної системи України, головними 

напрямами змін у функціонуванні місцевих бюджетів стали: бюджетна та 

фінансова самостійність місцевих бюджетів; новий механізм бюджетного 

регулювання та вирівнювання; нова трансфертна політика; формування 

спроможних територіальних громад; закріплення за місцевими бюджетами 

стабільних джерел доходів та розширення їх дохідної бази; чіткий розподіл 

компетенцій та повноважень між органами місцевого самоврядування.  

Про позитивний вплив бюджетної децентралізації на сферу місцевих 

бюджетів України свідчить й стрімкий ріст їхніх доходів: з 101.1 млрд. грн. у 

2014 році до у 2019 році – 267 млрд. грн.  

Власні ж доходи місцевих бюджетів зростали ще швидшими темпами ніж 

доходи державного бюджету: за результатами 2019 року вони зросли на 21.5% 

та склали 6032.9 грн. у розрахунку на 1-го жителя у порівнянні з минулим 

роком. Це зумовлено розширенням джерел надходження коштів до місцевих 

бюджетів, а саме частини ПДФО, акцизу з пального та рентних платежів. Так, 

обсяг доходів від податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на 1-го жителя 

у 2019 році зріс на 25,5% у порівнянні з 2018 роком та склав 3557.9 грн.; від 

місцевих податків та зборів – на 16,1% і склав 1570,6 грн.  

Сьогодні, місцеві бюджети перерозподіляють близько 50% коштів 

зведеного бюджету України (з врахуванням міжбюджетних трансфертів). 

Здатність органів місцевого самоврядування власними силами забезпечити 

надходження до зведеного бюджету країни становить понад 20%. Залишки 

коштів на казначейських рахунках місцевих бюджетів станом на початок                

2019 року становили 49 млрд. грн.. 

Саме процеси бюджетної децентралізації можуть сприяти збільшенню 

ресурсів місцевого самоврядування та ефективності їх використання, 

впровадженню інновацій та залученню інвестицій, розвитку людського та 

підприємницького потенціалу. 
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Дані наведені вище, підтверджують вагомість проведення бюджетної 

реформи в Україні та показують нам збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів, підвищення зацікавленості органів місцевої влади у пошуку резервів 

їх наповнення, покращення ефективності акумулювання податків та зборів до 

місцевої казни.  

Варто додати й те, що система місцевих бюджетів в контексті сучасного 

реформування має й низку важливих недоліків:  

– недостатність коштів для фінансування розвитку місцевого 

самоврядування окремих територій;  

– зростання частки трансфертів з державного бюджету у складі доходів 

місцевих бюджетів; 

– високий ступінь централізації фінансів у державному бюджеті; 

– зниження рівня бюджетної забезпеченості на утримання і розвиток 

місцевої інфраструктури. 

На законодавчому та державному рівнях, напрямами розв’язання даних 

проблем є:   

1) забезпечення реальної та ефективної взаємодії державних та 

регіональних органів влади у сфері фінансово-економічних відносин;  

2) перегляд податкової системи з метою надання місцевим органам 

прав та можливостей формувати бюджети за рахунок власних джерел для 

підвищення їх самостійності у забезпеченні необхідним обсягом коштів; 

3) вдосконалення механізму міжбюджетних трансфертів з метою 

стимулювання органів місцевого самоврядування до збільшення власної 

дохідної бази.   

Висновки. Отже, місцеві бюджети відображають кошти, які поступають в 

розпорядження органів місцевого самоврядування, і те, на що вони їх 

витрачають. Як система, місцеві бюджети України, включають: бюджет АРК, 

обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Їх роль у 

перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних 
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видатків, задоволенні суспільних потреб населення та наданні державних 

послуг є надзвичайно вагомою. На сьогодні, реалізація бюджетної реформи 

показує нам наступні зміни: розширено джерела наповнення місцевих 

бюджетів; запроваджено нові види міжбюджетних трансфертів; 

перерозподілено фінансові ресурси на користь місцевих бюджетів. 

Реформування бюджетної системи має сприяти реальному покращенню життя 

та добробуту населення, якісному розвитку територій та формування засад 

демократичного суспільства.  
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У статті визначено, що ефективність формування доходів бюджету створює 

належні умови ефективного впливу бюджетного механізму на 

результативність економічних перетворень у країні. Проаналізовано динаміку 

доходів Державного бюджету України протягом 2015-2019 рр. та досліджено 

джерела формування доходів Державного бюджету України. 

Ключові слова: бюджет, державний бюджет, доходи Державного бюджету 

України, податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від 

операцій з капіталом, офіційні трансферти, цільові фонди.  

Система формування доходів бюджету знаходиться під впливом постійних 

трансформаційних змін в економіці та адаптується до нових макроекономічних 

умов. Тому потрібно дослідити основні шляхи наповнення дохідної частини 

бюджету з огляду на те, що вони є фінансово-економічною основою для 

здійснення відповідних повноважень учасниками бюджетного процесу та 

виконання покладених функцій і завдань на органи державної влади. 

Питання про наповнення державного бюджету було розглянуто в працях 

таких науковців як Калінеску Т.В., Зварич О.В., Маркуц Ю. І., Гусаревич Н. В., 

Савчук С. В., Хомутенко В. П. та інших. Проте проблема наповнення 

державного бюджету, тобто формування доходної частини Державного 

бюджету України не є достатньо розкритою, що вимагає подальшого її 

дослідження. 

На всіх етапах розвитку суспільних відносин невід’ємним і важливим 

атрибутом держави являється бюджет. Із появою та функціонуванням держави, 

як правило, здійснюється формування доходів державного бюджету для 

виконання нею відповідних функцій і завдань, а також забезпечення 

стабільного розвитку суспільства, що зумовлено фінансовою неспроможністю 
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недержавних організацій та інститутів. Оскільки впродовж свого становлення 

держава, як історична форма організації людської діяльності, завжди виконує 

певні політичні, управлінські, економічні та соціальні функції, що мають бути 

спрямовані на задоволення суспільних потреб.  

У Бюджетного кодексу України дається наступне визначення бюджету: 

бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади АРК, органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду [1]. 

Економічна сутність бюджету полягає в розподілі й перерозподілі валового 

внутрішнього продукту між галузями економіки, верствами населення і 

територіями з метою підвищення ефективності економіки та добробуту 

громадян. За його допомогою держава надає суспільству блага й послуги, які 

істотно впливають на рівень добробуту та якість життя. До таких благ належать 

оборона країни, національна безпека і правопорядок, благоустрій, захист 

довкілля, освіта, охорона здоров’я, наука, культура тощо[6]. 

Сукупність бюджетних відносин по формуванню й використанню 

бюджетного фонду країни становить поняття державного бюджету. Інакше, 

державний бюджет – основний фінансовий план країни, що має чинність 

закону, тому що проект бюджету щорічно обговорюється й приймається 

законодавчим органом [5]. 

Державний бюджет завжди являє собою компроміс між основними 

групами носіїв різних соціально-економічних інтересів у країні. Це компроміс 

між: 

– власниками й працюючими по найманню з питань оподатковування, 

власності, доходів і заробітної плати, по питанню бюджетних витрат на 

соціальні цілі; 

– компроміс між загальнодержавними й місцевими інтересами; компроміс 

між промисловими й сільськогосподарськими районами відносно розподілу 

податків і бюджетних дотацій; 
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– компроміс між інтересами окремих галузей і формам із приводу податків 

субсидій, пільгових кредитів і державних замовлень, інвестиційних премій . 

Суспільне значення бюджету полягає в тому, що за допомогою бюджету 

вирішується питання соціального характеру – через бюджет фінансуються 

наука, культура, спорт, охорона здоров’я, освіта, забезпечення і утримання 

пенсіонерів і інвалідів, тощо. 

Бюджет відіграє важливу роль у забезпеченні перерозподілу доходів із 

метою підтримання сприятливого соціального клімату в державі, соціального 

захисту населення, соціального забезпечення найуразливіших його верств, 

зменшення майнового розшарування громадян, тобто він є важливим 

інструментом перерозподілу валового внутрішнього продукту для забезпечення 

соціальної справедливості. Підвищенню ролі бюджету в соціальних процесах 

сприяє, зокрема, формування нового бюджетного механізму фінансування й 

регулювання розвитку освіти, охорони здоров’я, духовного й фізичного 

розвитку, завдяки чому збільшено бюджетне фінансування соціальних 

видатків[4]. 

Обґрунтування поняття державних доходів та доходів державного 

бюджету, дослідження джерел формування доходів державного бюджету є 

актуальними питаннями, вирішення яких необхідно для вироблення 

практичних рекомендацій щодо раціонального формування дохідної частини 

Державного бюджету України. 

Державні доходи забезпечують соціально-економічний розвиток країни 

загалом, її окремих регіонів та фінансову підтримку населення. З огляду на це, 

головним завданням держави є акумулювання достатнього обсягу доходів, 

здатних забезпечити державні видатки. 

Доходи, як і бюджет у цілому, поділяються на доходи загального і 

спеціального фондів. Склад доходів Державного бюджету України визначений 

Бюджетного кодексу України.  

Усі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до 

спеціального фонду, є складовою частиною загального фонду. До доходів 
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загального фонду Державного бюджету України належать: податок на доходи з 

фізичних осіб; податок на додану вартість; податок на прибуток підприємств; 

ввізне та вивізне мито; частка рентної плати тощо [2]. 

Доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), 

які мають цільове спрямування, є складовою частиною спеціального фонду 

бюджету. Характерними прикладами щодо джерел формування спеціального 

фонду Державного бюджету України в частині доходів є судовий збір та 

надходження від звернення застави у дохід держави, частка плати за одержання 

інформації з державних реєстрів, власні надходження бюджетних установ 

тощо. 

Згідно Бюджетного кодексу України закріплені доходи до Державного 

бюджету України (див. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Доходи Державного бюджету України[1] 

 

Податкові надходження - це обов’язкові платежі, які надходять внаслідок 

виконання платниками податкового законодавства. До них належать: податок 

на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану 

вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, мито. 

Неподаткові надходження - це доходи, що одержує держава від власності, 

підприємницької діяльності, фінансових санкцій та інших доходів, що не 

відносяться до обов'язкових податків, зборів та платежів. Неподаткові 

надходження можна поділити на: доходи від власності та підприємницької 
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діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та 

побічного характеру, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші 

неподаткові надходження. 

Доходи від операцій з капіталом - це доходи бюджету у вигляді 

надходжень від продажу основного капіталу, дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, державних запасів товарів, землі та нематеріальних 

активів. 

Офіційні трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної 

влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та 

безповоротній основі [1]. 

Усі процеси, що пов'язані з формуванням бюджету та регламентацією 

доходів відбуваються згідно з бюджетним законодавством України, у склад 

якого входять наступні закони та нормативно-правові акти: Конституція 

України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон 

України «Про Державний бюджет» на відповідний рік, інші закони та 

нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини. 

Тому ефективне формування дохідної частини державного бюджету 

можливе лише за наявності належної законодавчої та нормативної бази. Саме 

реальна дохідна база державного бюджету залежить від урахування у чинному 

законодавстві об’єктивних економічних законів та закономірностей розвитку 

суспільства, особливостей функціонування держави на певному етапі розвитку. 

За економічною сутністю бюджетні доходи, з одного боку, є результатом 

розподілу вартості валового внутрішнього продукту між різними учасниками 

відтворювального процесу, з іншого – об’єктом подальшого розподілу 

сконцентрованої в руках держави вартості. Формою прояву категорії «доходи 

державного бюджету» є сукупність видів бюджетних платежів юридичних та 

фізичних осіб, а їхнім матеріальним втіленням – грошові кошти, які 

мобілізуються до бюджету [6, с. 113]. 

Роль доходів Державного бюджету України є основною у виконанні 
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державою своїх функцій, а саме забезпечення соціальної стабільності, освіти, 

охорони здоров’я, правопорядку, підтримання конституційного ладу, 

судочинства, управління. Мобілізуючи кошти в державному бюджеті, держава 

підтримує належний соціальний клімат та стимулює розвиток економіки в 

країні рівномірно по всій території; впливає на національні, демографічні, 

екологічні та регіональні процеси, залучаючи до цього практично всіх членів 

суспільства. У фінансовій системі лише державний бюджет здійснює такий 

багатопрофільний перерозподіл фінансових ресурсів по вертикалі і горизонталі 

економіки. Від фінансової політики держави залежить добробут населення та 

фінансова стабільність [2, с. 345]. 

Метою формування державних доходів є перерозподіл ресурсів з 

приватного використання у державне для виконання державою своїх функцій. 

Наслідками такого перерозподілу є: досягнення певної рівноваги, тобто 

громадянської згоди на сплату податків в обмін на послуги держави; 

досягнення ринкової рівноваги, яка означає, що фінансові ресурси, вилучені 

державою, використовуються нею з тією ж ефективністю, з якою вони могли б 

бути використані в приватному секторі; ефективність перерозподілу доходу, 

тобто зменшення доходів, одержаних в приватному секторі, та використання 

цих доходів у державному секторі таким чином, щоб ці доходи обумовили 

мінімальний вплив на зростання цін у приватному секторі і не призвели до 

зменшення виробництва у ньому.   

Акумулювання доходів здійснюється шляхом наповнення бюджетів усіх 

рівнів. Показники зведеного бюджету дають можливість ще на стадії 

розроблення бюджетів внести відповідні зміни та уточнення щодо побудови 

ефективного бюджетного механізму [5]. 

Формування дохідної частини Державного бюджету України викликає 

інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного 

розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу 

забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий 

рівень населення. 
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Шляхом проведення аналізу ми визначимо роль надходжень до бюджету, 

проаналізувавши динаміку їх обсягів, а також частку доходів до Державного 

бюджету України. Для того, щоб проаналізувати доходи Державного бюджету, 

необхідно дослідити за рахунок яких складових вони формуються. 

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. 

Як відомо доходи Державного бюджету України формуються за рахунок 

таких складових, як податкові надходження, неподаткові надходження, доходи 

від операцій з капіталом, офіційні трансферти. 

Проаналізуємо динаміку доходів Державного бюджету України протягом 

2015-2019 рр. (рис. 2.). Як бачимо з рис. 2 найбільш бюджетоутворюючими 

доходами виступають податкові та неподаткові надходження. Так, упродовж 

аналізованих років дані надходження мають позитивну тенденцію до 

збільшення.  Частка податкових надходжень коливається від 76,6% до 80,1 % 

або від 409417,5 млн. грн. до 799776,1 млн. грн. відповідно. 

 

 

Рисунок 2 – Динаміка доходів Державного бюджету України за 2015-

2019 рр. 
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Кількість податкових надходжень бюджету визначаються станом 

економічного розвитку країни, кількістю економічних агентів, їх активністю, 

які відповідно до положень національного податкового законодавства повинні 

здійснювати відрахування на користь держави, а також потребами держави 

щодо перерозподілу ВВП та фінансового забезпечення реалізації державних 

програм. Кількість неподаткових надходжень коливається від 120006,5 млн. 

грн. до 186684,2 млн. грн. або від 22,4% до 18,7%. Основними проблеми 

формування неподаткових надходжень: зменшення доходів від власності та 

підприємницької діяльності до державного бюджету, причиною якого стала 

відсутність коштів, що перераховуються до бюджету НБУ; зменшення 

надходженням адміністративних зборів і платежів.  

Загалом доходи Державного бюджету України упродовж аналізованих 

років мають позитивну тенденцію до збільшення. Так, станом на 2015 рік їх 

кількість становила 534694,8 млн. грн., а у 2016 році дана сума зросла на 

81580,0 млн. грн. та становила 616274,8 млн. грн. У 2017 році їх сума зросла у 

порівнянні з 2016 роком на 176990,2 млн. грн. та становила  793265,0 млн. грн., 

а у 2018 році їх сума зросла на 134843,3 млн. грн. та складала 928108,3 млн. 

грн. Станом на 2019 рік доходи бюджету становили 998278,9 млн. грн., що на 

70170,6 млн. грн. більше ніж у попередньому році. 

Як бачимо, з рис.2, попри те, що доходи зростають з кожним аналізованим 

роком їх часка коливається в залежності від сукупного доходу Державного 

бюджету України та розподілом між його окремими складовими, які формують 

дохідну частину бюджету. 

З огляду на те, що найбільшу частину доходів складають податкові 

надходження питання підвищення ефективності податкового адміністрування є 

одним з пріоритетних напрямків реалізації податкової політики в 

середньостроковій перспективі. А також неменш важливим є запровадження 

стратегічного бюджетного планування яке надасть можливість збільшити 

доходи Державного бюджету. Оцінюючи стратегічні напрямки розвитку для 

України доцільно враховувати, що, в першу чергу, необхідно забезпечити: 
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підвищення добробуту та стабільність соціального захисту населення; 

зростання інвестицій в реальний сектор економіки; підвищення 

конкурентоспроможності економіки держави; модернізацію базових галузей 

економіки держави, орієнтація на структурно-інноваційну модель економічного 

розвитку [2]. 

Слід зазначити, доходи державного бюджету є суттєвим комплексним 

фактором впливу на соціально-економічне становище держави, що забезпечує її 

фінансову стійкість, соціальну стабільність, дає можливість здійснювати 

перерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, вирішувати 

проблеми соціального захисту населення. З огляду на це, головним завданням 

держави є збалансування її доходів з видатками. Адже значне перевищення 

видатків над доходами призводить до економічної кризи, зростання державного 

боргу, дефіцитів бюджетів усіх рівнів тощо. Складність економічних відносин, 

що мають місце у процесі бюджетного забезпечення соціально-економічного 

розвитку, вимагає більш детального вивчення характеру та напрямів таких 

відносин. Доходи державного бюджету як система складових прямо чи 

опосередковано впливає на всі процеси, які відбуваються у соціальній та 

економічній сферах суспільства. За рахунок доходів шляхом установлення 

податків, зборів, відрахувань формується фінансова база діяльності держави. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджені теоретичні підходи до оцінки фінансового стану 

підприємства, наведена модель економічного зростання. Сформовано 

методичні підходи до оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання.  

Ключові слова: фінанси підприємств, майновий стан, фінансова 

ефективність, ділова активність, фінансовий менеджмент. 

Постановка проблеми. За останні роки в Україні відбулись і відбуваються 

глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. 

Попри всі труднощі та суперечності перехідного періоду, зміцнюється і набуває 

цілісності та адекватності правова база фінансово-кредитних відносин у 

суспільстві стосовно нових економічних реалій. Ці умови вимагають від 

суб'єктів підприємництва, фахівців, які працюють на підприємствах і 

забезпечують їхню фінансову діяльність, глибокого опанування науки про 

фінанси підприємств і водночас підвищення своєї компетентності у 

нормативних актах, що регулюють практику фінансових відносин. Саме це і 

створює підґрунтя для кваліфікованої оцінки фінансового стану підприємства, 

фінансової ситуації в господарстві країни в цілому, прийняття ефективних 

управлінських рішень, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій 

боротьбі значно зменшуються. 
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Ціллю статті є дослідження теоретичних підходів до оцінки фінансового 

стану суб’єкта господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання оцінки фінансового 

стану підприємства знаходить своє відображення в багатьох працях науковців. 

Серед них відомі наукові роботи вітчизняних авторів, зокрема, такі:                

А.В. Ковалевської, Т.Д. Косової, Л.В. Кузьменко, Р.Г. Майстро,                

Т.П. Ніколаєвої, А.М. Поддєрьогіна. Також існує велика кількість зарубіжних 

науковців, які розглядають дану проблематику, а саме: Ю. Брігхем,                 

Дж. Кеннон, Г.Г. Кірейцев, Р.С. Сейфулін, Р. Сміт, Р. Фоулк. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стійкий фінансовий стан 

підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської 

діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не 

через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, 

системи показників, що детально та всебічно характеризують господарський 

стан підприємства. 

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, 

щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли 

одержати відповідь на запитання, наскільки надійне воно як фінансовий 

партнер, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність встановлення 

або продовження своїх відносин з ним. У кожного з партнерів підприємства – 

власників, банків, податкових органів – свій критерій економічної доцільності. 

Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний 

партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів. 

Дослідження теорії та практики оцінки фінансового стану й ефективного 

управління функціонуванням підприємств в умовах недостатньо визначеного та 

швидкозмінного зовнішнього середовища дозволяють сформулювати такі 

завдання, що стоять перед системою показників, покликаних служити 

інструментом діагностики та прийняття оптимальних управлінських рішень в 

цій сфері: 

- кількісно й якісно оцінювати процес руху капіталу на підприємстві, 

причому як на певний момент часу (статика), так і за певний проміжок часу 

(динаміка); 
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- встановлювати стохастичні причинно-наслідкові зв’язки в процесі руху 

капіталу; 

- виявляти чинники, що дестабілізуюче впливають на рух капіталу; 

- вибирати оптимальні управлінські рішення щодо нейтралізації 

дестабілізуючих чинників, що впливають на рух капіталу, та стимулювати 

вплив позитивних факторів, які покращують цей процес [5, с.134-136]. 

Вирішувати завдання, що стоять перед менеджментом підприємства слід, 

використовуючи показниками оцінки та діагностики процесу руху капіталу, з 

позиції системного підходу. У зв’язку з цим під системою показників, що 

характеризують кругообіг капіталу, варто розуміти сукупність взаємозалежних 

величин, що комплексно відображають цей процес. 

З огляду на приведені вище вимоги побудови системи показників, що 

характеризують процес кругообігу капіталу, спочатку варто визначити загальну 

організаційну основу, яка пояснює логіку побудови системи показників. 

Загальною організаційною основою побудови системи показників є 

характеристика процесу кругообігу капіталу по усіх трьох його фазах на основі 

принципів, що забезпечують стійкий та рівноважний рух капіталу. Результати 

дослідження фінансового стану функціонування підприємства підтверджує 

необхідність і доцільність побудови системи показників на основі 

характеристики процесу кругообігу капіталу по всіх трьох його фазах. У зв’язку 

з цим стосовно до процесу кругообігу капіталу на підприємстві сутність 

поняття «фінансова рівновага» буде полягати в дотриманні правильних 

пропорцій у русі матеріально-фінансових потоків по усіх фазах циклу 

кругообігу капіталу. Тоді фінансова нерівновага – порушення правильних 

пропорцій у русі матеріально-фінансових потоків по окремих або усіх фазах 

циклу кругообігу капіталу [2]. 

Підтвердженням сформульованого вище визначення сутності поняття 

«фінансова рівновага» стосовно до процесу кругообігу капіталу на 

підприємстві може служити «золоте правило економіки підприємства», яке 

використовується у світовій практиці [4, c. 34]: 
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ТП >ТОР >ТА >100%,      (1) 

де ТП, ТОР, ТА – відповідно темпи зростання в звітному періоді в порівнянні з 

минулим періодом прибутку, обсягу реалізації й активів підприємства. 

Приведене вище співвідношення означає, що для успішної економічної 

діяльності підприємства необхідні такі умови: 

- тенденція активів до постійного зростання; 

- обсяг продаж повинен зростати більш високими темпами, ніж активи; 

- прибуток повинен збільшуватися більш високими темпами, ніж обсяг 

продаж. 

Наведена вище модель економічного зростання узгоджує власний капітал 

із позиковим, фінансовий із не фінансовим, у грошові формі з капіталом у не 

грошовій. Дотримання в довгостроковому періоді перерахованих вище 

пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві дозволить 

останньому успішно функціонувати. 

Як правило, кількість основних оціночних показників фінансового стану 

компаній у закордонних дослідників не перевищує, як правило, чотири. Ця 

обставина, очевидно, викликана їх прагненням дотримуватися двох принципів 

побудови системи оціночних показників: наочності та достатності. Однак, на 

нашу думку, для більш глибокого обґрунтування управлінських рішень, підчас 

управління капіталом підприємств, доцільно використовувати такі додаткові 

показники на різних фазах руху капіталу [2]. Так, для оцінки майнового стану 

підприємства, тобто розміщення наявного капіталу, доцільно використовувати 

таких сім показників, розраховуючи їх у порядку, наведеному в табл. 1. 

Оцінка комплексу перелічених показників дає змогу визначити, наскільки 

ефективно використовується майно підприємства, чи все у нього гаразд із 

оновленням основних засобів сучаснішою технікою, чи своєчасно 

позбавляється підприємство фізично та морально застарілого устаткування й 

обладнання. Такий аналіз наочно продемонструє конкретні резерви підвищення 

ефективності використання майна підприємства. 



138 

Таблиця 1 – Класифікація та порядок розрахунку основних 

показників оцінки майнового стану підприємства [2] 

№ 
п/п 

Показник 
Порядок розрахунку, або джерело одержання 

вихідних даних 

1 
Сума господарських коштів, які є у 
розпорядженні підприємства 

Валюта балансу 

2 
Питома вага активної частини 
основних засобів 

Вартість активної частини основних засобів / 
Вартість основних засобів 

3 Коефіцієнт зносу основних засобів Сума зносу / Первісна вартість основних засобів 

4 
Коефіцієнт оновлення основних 
засобів 

Вартість основних засобів, які надійшли за період, 
що аналізується / Вартість основних засобів на 
кінець періоду, що аналізується 

5 
Коефіцієнт вибуття основних 
засобів 

Вартість основних засобів, які вибули в період, що 
аналізується / Вартість основних засобів на 
початок періоду, що аналізується 

6 
Коефіцієнт формування 
виробничого потенціалу 
підприємства 

(Вартість основних засобів + вартість виробничих 
запасів + незавершене виробництво) / Валюта 
балансу 

7 
Частка майна в монетарних активах 
підприємства 

Грошові кошти та їх еквіваленти / Валюта балансу

 

Важливою складовою фінансового аналізу підприємства будь-якої сфери 

діяльності та форми власності має бути оцінка його фінансової ефективності. 

Для цієї мети доцільно використовувати вісім показників, розраховуючи їх за 

порядком, показаним у табл. 2. 

Аналіз комплексу таких восьми показників уможливить оцінювання 

прибутковості діяльності підприємства за основними її складовими і 

визначення можливих резервів її підвищення. 

Обов’язковою та важливою складовою фінансового аналізу має бути 

оцінка показників рентабельності підприємства [5]. 

Оцінка рентабельності за переліченими показниками характеризує такі 

складові рентабельності, як рентабельність продажу, основної діяльності, 

основного власного та перманентного й усього капіталу підприємства. 

Динаміка цих показників дасть змогу визначити конкретні резерви її 

підвищення. 
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Таблиця 2 – Класифікація та порядок розрахунку показників 

фінансової ефективності діяльності підприємства [5] 

№ п/п Показник Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних 

1 Рентабельність 
продажу 

Чистий прибуток (збиток) від операційної діяльності (товарів, 
робіт, послуг) / Чистий дохід від реалізації продукції 

2 Прибутковість 
інвестицій у фірму 

Фінансовий результат від звичайної діяльності після сплати 
податків / Сума інвестиції * 100% 

3 
Рентабельність 

основної діяльності 
Чистий прибуток (збиток) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) / Витрати на виробництво продукції 

4 Рентабельність 
основного капіталу 

Чистий прибуток (збиток) / Середня величина основного 
капіталу

5 Рентабельність 
власного капіталу Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу 

6 
Рентабельність 

капіталу 
підприємства 

Фінансовий результат від звичайної діяльності / Середня сума 
капіталу за період 

7 
Рентабельність 
перманентного 

капіталу

Фінансовий результат від звичайної діяльності / Середня сума 
оборотного капіталу підприємства 

8 Період окупності 
власного капіталу Середня величина власного капіталу /Чистий прибуток 

 

За умов нестабільного фінансового стану багатьох підприємств, 

можливості їхнього банкрутства, особливого значення набуває систематична 

(не рідше одного разу на квартал) оцінка фінансової стійкості та стабільності 

підприємства. Таку оцінку доцільно здійснювати (у разі деталізованого аналізу) 

за 12-ма показниками, порядок розрахунку яких показано в табл. 3. Така оцінка 

здійснюється одночасно з оцінкою ліквідності балансу та співвідношенням між 

власними та позиковими коштами. 

Для детальної оцінки ліквідності, платоспроможності підприємства 

доцільно використовувати більшу кількість показників, ніж для оцінки 

майнового стану та фінансової ефективності підприємства. Методику 

розрахунку тринадцяти показників відображено в табл. 4. На основі всебічної 

та ретельної оцінки за цими показниками можна не тільки оцінити в динаміці 

стан і тенденції ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності 

підприємства, а й визначити «вузькі» місця. Результатом такого аналізу має 

стати виявлення потенційних можливостей поліпшення ліквідності 

підприємства, підвищення його платоспроможності та конкурентоздатності. 
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Таблиця 3 – Класифікація та порядок розрахунку показників 

фінансової стійкості підприємства [1] 

№ 
п/п Показник 

Порядок розрахунку або джерело одержання 
вихідних даних 

1 Коефіцієнт автономії (незалежності) Власний капітал / Валюта балансу 

2 
Коефіцієнт співвідношення позиченого 

та власного капіталу Позиковий капітал / Власний капітал 

3 Коефіцієнт довгострокового залучення 
капіталу 

Довгостроковий позичений капітал / (Власний 
капітал + довгостроковий позичений капітал) 

4 Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу Власний оборотний капітал / Власний капітал 

5 Коефіцієнт концентрації власного 
капіталу Власний капітал / Валюта балансу 

6 Коефіцієнт концентрації позиченого 
капіталу Позичений капітал / Валюта балансу 

8 Коефіцієнт структури позиченого 
капіталу 

Довгостроковий позичений капітал / Позичений 
капітал 

9 Коефіцієнт заборгованості кредиторам Заборгованість кредиторам / Валюта балансу 

10 Коефіцієнт постійного активу (Власний капітал + Довгостроковий позичений 
капітал) / Необоротні активи 

11 Коефіцієнт маневреності оборотного 
капіталу 

Монетарні активи / Оборотний капітал 

12 Коефіцієнт оборотного капіталу Оборотний капітал / Валюта балансу
 

Спроможність підприємства швидко погашати свою заборгованість 

характеризується також ліквідністю його балансу, яка визначає рівень покриття 

зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких на гроші 

відповідає терміну погашення заборгованості. 

Аналіз ліквідності балансу здійснюється через порівняння коштів за 

активом, які згруповано за ступенем їх ліквідності (в порядку зниження) із 

зобов’язаннями за пасивом, об’єднаними за термінами їх погашення (в порядку 

зростання термінів сплати) [3, c. 544]. Залежно від ступеня ліквідності, тобто 

швидкості їх перетворення на грошові кошти, активи підприємства поділяють 

на такі групи: 

A1 – найліквідніші активи (усі грошові кошти підприємства, та 

короткострокові фінансові вкладення); 

А2 – активи, що легко реалізуються (дебіторська заборгованість та інші 

легкореалізовувані активи); 
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A3 – активи, що повільно реалізуються (запаси та витрати II розділу 

балансу, за винятком витрат майбутніх періодів, а також довгострокові 

фінансові вкладення, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова 

продукція тощо); 

A4 – активи, що важко реалізуються (основні засоби, нематеріальні активи, 

незавершені капітальні вкладення, обладнання, устаткування). 

Таблиця 4 – Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки 

ліквідності та платоспроможності підприємства [1] 

№ 
з/п 

Показник 
Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних 

даних 

1 
Величина власного оборотного 

капіталу 
Валюта балансу - поточні зобов'язання - довгострокові 

зобов’язання – необоротні активи 

2 
Коефіцієнт загальної ліквідності 

(покриття) 
Оборотний капітал / Поточні зобов'язання 

3 
Коефіцієнт проміжної 
ліквідності (покриття) 

(Грошові кошти та їх еквіваленти ++ Дебіторська 
заборгованість) / Поточні зобов'язання 

4 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 

(покриття) 
Грошові засоби та їх еквіваленти / Поточні 

зобов'язання 

5 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності (покриття) 

Грошові засоби /Поточні зобов'язання 

6 
Коефіцієнт виробничих запасів в 

оборотному капіталі 
Виробничі запаси / Оборотний капітал 

7 
Коефіцієнт забезпечення 

матеріальних запасів власним 
капіталом 

Власний оборотний капітал / (Виробничі запаси + 
незавершене виробництво) 

8 
Коефіцієнт покриття 
матеріальних запасів 

Чистий оборотний капітал / (Виробничі запаси + 
незавершене виробництво) 

9 
Період інкасації дебіторської 

заборгованості 
Кількість днів у періоді * дебіторська заборгованість / 

Обсяг продажу у кредит 

10 
Тривалість обороту 

кредиторської заборгованості 
Кількість днів у періоді * Кредиторська заборгованість 

/ Обсяг поставок матеріальних ресурсів 

11 
Коефіцієнт покриття грошовим 
потоком заборгованості перед 

кредиторами 
Вхідні грошові потоки / Сума позиченого капіталу 

12 

Коефіцієнт покриття грошовим 
потоком поточної 

заборгованості перед 
кредиторами 

Вхідні грошові потоки / Сума короткострокового 
позиченого капіталу 

13 

Коефіцієнт покриття грошовим 
потоком довгострокової 
заборгованості перед 

кредиторами 

(Вхідні грошові потоки – сума зобов’язань, що 
підлягають виконанню в аналізованому періоді) / Сума 

довгострокового позиченого капіталу 
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Пасиви балансу групуються в порядку настання терміну оплати в такі 

групи: П1 – найтерміновіші пасиви (кредиторська заборгованість та інші 

найтерміновіші пасиви); 

П2 – короткострокові пасиви (короткострокові кредити та позикові 

кошти); 

П3 – довгострокові пасиви (довгострокові кредитні й позикові кошти); 

П4 – постійні пасиви (джерела власних коштів І розділу пасиву). 

Для збереження балансу активів та пасивів підсумок даної групи 

зменшується на суму витрат майбутніх періодів. 

Для визначення ліквідності балансу слід порівняти підсумки згрупованих 

активів і пасивів. Баланс вважається ліквідним, якщо мають місце такі 

нерівності: 

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 > П4    (2) 

Узагальнюючими показниками оцінки фінансового стану підприємств є 

показники ділової активності [5]. 

Аналіз цих показників дає змогу оцінити в динаміці оборотність усього 

власного капіталу, мобільних, оборотних коштів, готової продукції, 

дебіторської та кредиторської заборгованості, фондовіддачі основних засобів. 

На цій основі можна зробити висновки щодо наявних резервів прискорення 

обороту всіх перелічених складових майна та коштів підприємства, а отже – 

щодо стану його ділової активності. 

Оскільки в останні роки великого поширення набула акціонерна форма 

власності, важливою складовою фінансового стану для підприємств має стати 

аналіз показників фондової активності підприємств. Для цієї мети доцільно 

використовувати такі шість показників (табл. 5). 

Аналіз такого комплексу показників у динаміці дасть змогу визначити, чи 

дає акціонерам вкладання коштів в акціонерний капітал належні прибутки і 

якщо ні, – з’ясувати причини низької ефективності використання акціонерного 

капіталу. 
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Таблиця 5 – Класифікація та порядок розрахунку показників фондової 

активності підприємства [5] 

№ 
п/п 

Показник 
Порядок розрахунку або джерело одержання 

вихідної інформації 

1 
Коефіцієнт прибутковості 

акцій 
Чистий прибуток, що припадає на просту акцію / Ринкова 

ціна акції 

2 Дохід на звичайну акцію 
Прибуток від звичайної діяльності до сплати податків та 

дивідендів на привілейовані акції / Кількість звичайних акцій
3 Цінність акції Ринкова ціна акції / Чистий прибуток, що припадає на акцію

4 
Коефіцієнт дивідендного 

доходу 
Сума дивідендів на одну просту акцію / Ринкова ціна акції 

5 
Коефіцієнт виплати 
дивідендного доходу 

Дивіденд на одну акцію / Середній дохід на одну акцію 

6 
Коефіцієнт котирування 

акції 
Ринкова ціна акції / Облікова ціна акції 

 

Зіставляючи фактичні показники оцінки ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості та стабільності кожного підприємства з наведеними 

нормативними значеннями, можна зробити висновок про відповідність 

фактичних значень оцінних показників стану ліквідності, платоспроможності та 

фінансової стійкості нормативним значенням, а отже – про необхідність та 

резерви поліпшення відповідних складових оцінки фінансового стану. 

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку 

вибирають оптимальний комплекс показників і напрямків аналізу фінансового 

стану підприємства. 

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства 

перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний 

фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання належного 

комплексу показників з урахуванням впливу на них різних факторів. 
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФIЦИТ: СТАН ТА НАПРЯМИ МIНIМIЗАЦIЇ 

У статті досліджено стан та динаміку бюджетного дефіциту в Україні. 

Розкрито сутність дефіциту, причини його виникнення і види. 

Охарактеризовано шляхи мінімізації бюджетного дефіциту.  

Ключові слова: бюджет, дефіцит, дефіцит державного бюджету, видатки 

бюджету, доходи бюджету . 

Бюджет є вирiшальнoю та прoвiднoю лaнкoю фiнансoвoї системи, а такoж 

важливим екoнoмiчним важелем держави, який суттєвo впливає на сoцiальнo-

екoнoмiчний рoзвитoк країни в цілому. Фoрмування бюджету, а такoж йoгo 

стан мають oсoбливе значення для держави, юридичних та фiзичних oсiб, а 

також суспiльства, oскiльки вiн є системoю всеoхoплюючих перерoзпoдiльних 

вiднoсин. 

Дефiцит державного бюджету України – це проблема, яка стоїть перед 

вiтчизняною економiкою, адже функцiонування багатьох сфер економiки 

України залежить вiд об’єму та структури державного бюджету. Проблеми 

формування бюджетного дефiциту та визначення його розмiру, а також пошук 

джерел погашення є одними з ключових при розробцi стратегiї розвитку 

держави на майбутнє. Дефiцит державного бюджету, залучення й використання 

позик для його покриття призвели до формування державного боргу в Українi, 

що виступає фактором стримування розвитку економiки та знижує 

iнвестицiйну привабливiсть.  
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Дана тема є актуальною, особливо в сучасних умовах, коли крiм значного 

дефiциту бюджету, в країнi прослідковується ще й досить великий державний 

борг, сума якого продовжує зростати. Тому виникає потреба в пошуку шляхiв 

подолання дефiциту.  

Проблематицi даної теми присвячено науковi роботи та публiкацiї 

вiтчизняних та закордонних науковцiв, якi дослiджують цю проблематику, 

нормативно-законодавчi акти, зокрема закони України «Про державний бюджет 

України» та Бюджетний кодекс Украни. Значну увагу проблемам державного 

дефiциту бюджету та його впливу на економiку країни присвячено дослiдження 

таких науковцiв: В. Бабiченко, С. Булгакова, Н. Бурлачук, М. Матвiйчук, А. 

Машко, I. Нечаюк. 

Метою даного дослідження є обґрунтування сутності бюджетного 

дефіциту на основі системного підходу, з’ясування причин його виникнення  та 

визначення способів подолання. 

Iснування державностi країни неможливе без економiчного та соцiального 

становища країни, яке власне i вiдображає стан бюджету держави. Кожна 

країна зацiкавлена в нарощуваннi бюджетного потенцiалу, оскiльки це дає 

змогу в повному обсязi виконувати свої функцiї та покращити рiвень життя 

населення. Проте, як показує практика, бiльшiсть країн стикається з 

проблемами нестачi грошових коштiв у бюджетi, тобто його дефiцитом, а також 

пошуками шляхiв його подолання. 

Бюджетний дефiцит – це перевищення видаткової частини бюджету над 

дохiдною, що свiдчить про незбалансованiсть бюджету, а це в свою чергу – 

нестача бюджетних коштiв для фiнансування потреб держави у плановому роцi 

[2, с. 38]. 

За умов iдеального становища держави, дефiцит в економiцi вiдсутнiй, що 

дозволяє оптимально зiставляти обсяг своїх доходiв вiдповiдно до фiнансових 

можливостей без шкоди для суспiльства, але насправдi це буває дуже рiдко, 

тому що може виникати таке явище як економічна криза. Видiляють три 

складовi частини бюджетного дефiциту (рис. 1) [1, с. 218]. 
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Рисунок 1 - Складовi частини бюджетного дефiциту 

 

Якщо фактичний дефiцит є зовнiшнiм проявом розбалансування дохiдної i 

видаткової частин бюджету, то структурний i циклiчний дефiцити є його 

внутрiшнiми складовими. Фактичний дефiцит вiдображає реальнi доходи, 

витрати бюджету i дефiцит за визначений перiод. Структурний дефiцит - це 

дефiцит при умовах повного використання потенцiйних виробничих ресурсiв. 

Циклiчний дефiцит - це результат недонадходження бюджетних доходiв в 

наслiдок циклiчних перепадiв в економiцi. У загальному вираженнi циклiчний 

дефiцит є рiзницею мiж фактичним i структурним дефiцитом [4, с. 210] 

Видатки бюджету показують напрямки i цiлi бюджетних асигнувань i 

визначаються характером досить рiзноманiтних функцiй держави, якi 

узагальнено об'єднують, як правило, у три великi групи: полiтичнi, економiчнi 

та соцiальнi функцiї. Державнi доходи становлять фiнансову базу її 

функцiонування, їх, як правило, класифiкують за джерелами надходження 

коштiв у бюджет. Вiд величини та динамiки доходiв державного бюджету 

залежить рiвень забезпеченостi держави ресурсами для виконання покладених 

на неї завдань.  

Для того щоб визначити цей рiвень дослiдимо динамiку спiввiдношення 

дохiдної i видаткової частини Державного бюджету України за 2014–2019 роки 

(табл. 1). 

 

 

Складовi бюджетного 
дефiциту 

Фактичний бюджетний дефiцит 

Структурний бюджетний дефiцит 

Циклiчний бюджетний дефiцит 
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Таблиця 1 - Динамiка доходiв i видаткiв державного бюджету 

України, млн.грн. 

 

З таблицi 1 можна побачити, що за дослiджуванi роки вiдбувається 

збiльшення доходiв та видаткiв. Доходи у 2015 роцi в порiвняннi з 2014 роком 

зросли на  13604,85 млн. грн. (61,56%), у 2016 роцi по вiдношенню до 2015 року 

зросли на 177610,57 млн. грн. (49,74%), у 2017 роцi порiвняно з                

2016 збiльшення доходiв вiдбулось на 81588,4 млн. грн. (15,26%). Збiльшення 

доходiв у 2018 роцi вiдбулось на суму 177158,64 млн. грн. (28,75%).                

У 2019 роцi спостерiгається збiльшення доходiв державного бюджету на 

134703,09 млн. грн. вiдносно 2018 року. Детальнiше динамiку доходiв та витрат 

можна побачити на рисунку 2.  

Як видно з рисунку, частка доходів державного бюджету з кожним роком 

зростає, що зумовлює зростання видатків. Проте, спостерігається, що у                

2018 році відбувся спад видатків в порівнянні з попереднім роком. 

Фiнансування бюджетного дефiциту може відбуватись за рахунок 

державних запозичень, надходжень від приватизації, частини, залишених 

коштів, що передбачені для покриття бюджетного дефіциту, придбання цінних 

паперів, погашення державного боргу тощо. Фінансування зав рахунок 

зовнiшнiх запозичень означає виникнення можливостi здiйснення додаткових 

державних видаткiв без обмеження поточного споживання та реальної 

iнвестицiйної дiяльностi приватного сектору. 

Рiк Доходи Видатки 

2014 221 019, 39 403 456, 07 

2015 357 084, 24 430 217, 78 

2016 534 694, 81 576 911, 41 

2017 616 283, 21 684 883, 72 

2018 793 441, 85 839 453, 04 

2019 928 144, 94 826 150 
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Рисунок 2 - Динамiка доходiв та видаткiв державного бюджету України 

за 2014-2019 рокiв 

 

Разом з тим, повернення боргу i його обслуговування будуть вiдбуватися 

за рахунок майбутнього виробництва, а це потребує в майбутньому 

вiдповiдного збiльшення iмпортованих товарiв та послуг. [3, с. 140].  

Таблиця 2 - Показники фiнансування дефiциту бюджету на 2018-2019 

рр. [5, с. 312] 

Показники 
Сума за 2018 р., 

млн грн 
Сума за 2019 р., 

млн грн 
Вiдхилення 

сума, млн грн % 
Фiнансування 83694 77547 -6147 -7,3 

Джерела фiнансування 
(всього) 

235188 207898 -27290 -11,6 

Державнi запозичення 217998 190797 -27201 -12,5 
Надходження вiд 
приватизацiї 

17100 17100 0 0 

Частина залишених коштiв, 
передбачених на покриття 

дефiциту 
90 1 -89 -98,9 

Фiнансування в частинi 
витрат (всього) 

151494 130351 -21143 -14,0 

Погашення державного 
боргу 

135204 129559 -5645 -4,2 

Придбання цiнних паперiв 16290 792 -15498 -95,1 
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Як бачимо у 2019 роцi було заплановано меншу суму фiнансування 

дефiциту державного бюджету на 6147 млн. грн. Фiнансування державного 

бюджету передбачене за рахунок нових запозичень. Джерелами фiнансування 

державного бюджету у сумi 207,9 млрд. грн. є запозичення i кредити. На 

погашення державного боргу i придбання цiнних паперiв планується витратити 

130,4 млрд. грн. 

Існування бюджетного дефіциту вимагає постійного пошуку шляхів його 

подолання і, в ідеалі, збалансування доходів і витрат бюджету. 

Конкретні заходи держави в цьому напрямку можуть бути різними, але в 

результаті усі вони зводяться до створення можливостей зростання доходів і 

скорочення витрат бюджету. З цією метою необхідно: 

– удосконалити податкову систему, забезпечити оптимальний рівень 

податкових вилучень для формування бюджетів усіх рівнів і створення 

сприятливих умов для підприємницької діяльності; 

– посилити відповідальність суб'єктів господарювання і їхніх керівників, 

зокрема особисто майнову і кримінальну, та дотримання вимог податкового 

законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом і державними 

позабюджетними фондами; 

– удосконалити інструменти залучення до інвестиційної сфери особистих 

заощаджень населення; 

– забезпечити фінансову підтримку малого і середнього бізнесу шляхом 

розробки і виконання цільових програм розвитку малого і середнього 

підприємництва; 

– ввести твердий режим економії бюджетних коштів; 

– перейти від бюджетного фінансування до системи надання субсидій, 

субвенцій, інвестиційних позик суб'єктам господарювання; 

– ввести науково-обґрунтовану систему прогнозування показників, що 

беруться за основу формування доходів і витрат бюджету, використовувати при 

бюджетному плануванні нормативи бюджетної забезпеченості [2, с. 35]. 
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Отже,  проблема подолання дефіциту бюджету в Україні є однією з 

найважливіших і найсуперечливіших фінансових проблем. Під час її 

обговорення нерідко розглядають досвід зарубіжних країн, економіка яких 

більше стабільна та розвинена. Однак тут слід мати на увазі, які джерела 

фінансування дефіциту бюджету існують у цих країнах, оскільки саме вибір 

джерел фінансування дефіциту бюджету, а не його розмір сам собою має 

принципове значення для функціонування економіки. Зменшити дефіцит 

бюджету уряд може і шляхом накопичення заборгованості – прострочування 

платежів по боргах або за куплені товари, а також за рахунок підвищення 

податків.  
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 «ЗЕЛЕНІ» ОБЛІГАЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена дослідженню сутності «зелених» облігацій, розвитку 

ринку «зелених» облігацій на міжнародній арені, а також перспектив розвитку 

даного ринку в Україні. Висвітлено головні тенденції розвитку міжнародного 

ринку «зелених» облігацій. Виявлено головні особливості використання 

«зелених» облігацій як дієвого інструмента механізму фінансування «зелених» 

проектів. Проаналізовано перспективи розвитку ринку «зелених» облігацій в 

Україні, а також переваги та недоліки залучення «зелених» облігацій в 

економіку України.    

Ключові слова:«зелені» облігації, екологічні інвестиції, проектне фінансування, 

цінні папери, «зелене» фінансування, «зелені» проекти. 

Постановка проблеми. «Зелені» облігації як інструмент фінансування 

екологічних проектів в багатьох країнах швидко перетворилися в інтенсивно 

зростаючий сегмент ринку цінних паперів. Так, ринок «зелених» облігацій 

активно розвивається на Заході та в Азії. В Україні на сьогодні, ринок 

«зелених» облігацій знаходиться на етапі формування, проте неможливо 

недооцінити важливість розвитку даного сегменту ринку капіталів в процесі 

становлення фонду фінансових ресурсів. Адже виконання національних 

індикативних цілей у сфері відновлювальної енергетики та енергоефективності 

потребує залучення значного обсягу довгострокових фінансових ресурсів, які 

наразі нелегко отримати від української банківської системи та на 

внутрішньому ринку капіталу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням у сфері організації 

та функціонування механізму ринку «зелених» облігацій займався ряд таких 

зарубіжних вчених як: Архіпова В. В., Брундленд Г. Х., Делмас М. Е., 

Тютюніна Е., Седаш Т. та чимало інших. З боку вітчизняних вчених дана 

проблематика є майже невивченою, а отже, потребує ґрунтовного дослідження.  

Мета наукової статті. Дослідження сутності «зелених» облігацій, 

механізму їх використання у світі, а також перспектив розвитку ринку 

«зелених» облігацій в Україні як дієвого інструмента фінансування екологічно 

чистих проектів. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Результати дослідження 

показали, що «зелена» облігація – це фінансовий інструмент, за допомогою 

якого емітент-позичальник отримує від інвесторів фіксовану суму капіталу та 

направляє її на свої корпоративні потреби, виплачуючи капітал інвестору, коли 

облігація погашається, а також узгоджену суму відсотків протягом терміну її 

оборотності. Такі облігації відрізняються від звичайних облігацій тим, що 

емітент зобов’язаний направити залучені кошти на фінансування екологічних 

проектів, що пов’язані з відновлюваною енергією, підвищенням 

енергоефективності, екологічно чистим транспортом або низьковуглецевою 

економікою [1; 4; 8; 9]. 

Їх іноді називають тематичними, проводячи аналогії із залізничними 

(випускалися в кінці XIX ст.), військовими (початок XX ст.) облігаціями і т.д. 

«Зелені» облігації являють собою боргові інструменти, надходження від 

розміщення яких спрямовуються виключно на фінансування або 

рефінансування нових і/або існуючих «зелених» проектів [1].  

Вважається, що вперше «зелені» облігації емітував Європейський 

інвестиційний банк у 2007 році, але тоді вони називалися облігаціями «захисту 

клімату», потім аналогічні папери стали іменуватися «кліматичними» 

облігаціями і лише через якийсь час – «зеленими». Отримані від їх розміщення 

кошти спрямовувалися на фінансування проектів підвищення 

енергоефективності та створення альтернативних джерел енергії. 
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Раніше в різних державах емітували цінні папери, які залучали грошові 

ресурси для екологічних проектів – захисту навколишнього середовища, 

підвищення ефективності використання електроенергії (її заощадження, 

зокрема), що прямували на запобігання різких змін клімату і т.д., проте 

конкретні напрями витрачання фінансових ресурсів не погоджувалися з 

конкретними випусками облігацій. 

У 2008 році вже під найменуванням «зелені» облігації схожі боргові цінні 

папери емітував Міжнародний банк реконструкції і розвитку (далі – МБРР). 

Слідуючи своєму фундаментальному підходу до випуску цінних паперів, МБРР 

запросив незалежних норвезьких експертів-екологів, які оцінили ці фінансові 

інструменти на предмет їх відповідності екологічним критеріям при відборі 

проектів для направлення в них коштів від розміщення «зелених» облігацій [9]. 

Як зазвичай це відбувається, наднаціональний фінансовий інститут став 

каталізатором для приватних інвесторів та емітентів, які почали інтенсивно 

використовувати «зелені» облігації в своїх портфелях та інвестиційній 

стратегії. Однак у міру нарощування числа і масштабів емісій професійними 

учасниками фінансового ринку, особливо кваліфікованими інвесторами, які 

прагнуть до великих пакетів цінних паперів для своїх портфелів, вони стали 

задаватися питаннями про можливості пакетування «зелених» облігацій, для 

чого було необхідно наявність стандартів випуску та механізмів звернення і 

погашення. 

Прибутковість таких паперів оцінювалася професійними інвесторами як 

прийнятна, проте для інвесторів, які не є спекулянтами, набагато більш 

важливим критерієм відбору цінних паперів для включення в інвестиційний 

портфель є наявність діючого механізму контролю, що генерується цими 

фінансовими інструментами потоків грошових коштів [9]. 

Стандартизацією «зелених» облігацій перейнялася міжнародна організація 

Climate Bond Initiative (далі – СВІ), запропонувавши в 2011 році першу версію 

стандарту «кліматичних» облігацій для фінансування в основному сфери 

вітроенергетики [6]. 
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Згодом інструментарій стандартів було розширено на найбільш 

інвестиційно привабливі сектори економіки. Так, у 2012-2015 роках були 

розроблені та затверджені чотири галузевих стандарти для проектів в сфері 

сонячної енергетики, низьковуглецевого громадського транспорту та 

енергоефективних будівель [1]. 

Розроблені CBI стандарти є добровільними, вони не примушують 

емітентів сертифікувати облігації, які випускаються; наявність або відсутність 

сертифікату, який підтверджує відповідність емітованих облігацій 

«кліматичним» або «зеленим» маркуванням формально поки не впливає на 

рейтинги таких облігацій.  

Принципи «зелених» облігацій складаються з чотирьох елементів: 

напрямок застосування надходжень від розміщення «зелених» облігацій; 

процес оцінки і вибору проекту; управління коштами емісії; звітність [6]. 

Існують такі типи «зелених» облігацій: 

- стандартні облігації – традиційні боргові зобов’язання; 

- сек’юритизовані облігації – боргове зобов’язання, забезпечене одним або 

декількома конкретними проектами, куди входять іпотечні та інші цінні папери; 

- проектні облігації – боргове зобов’язання, за правилами якого інвестор 

несе прямий кредитний ризик, пов’язаний з інвестуванням проекту; 

- облігації, підтверджені доходами – боргові зобов’язання без права 

регресу до емітента; кредитне положення власника паперів забезпечується 

фінансовим потоком від інвестованого проекту [8]. 

 За словами СВІ, збільшення попиту на «зелені» облігації з боку країн 

світу зумовлюється: по-перше, інтересом до «зелених» облігацій як до нового 

інструменту міжнародного фінансового ринку;по-друге, стимулюванням 

інтересу до екологічних проектів з боку держав, які оголосили, зокрема, в 

2016 році серед цілей сталого розвитку здійснення «зелених» інвестицій, 

створення «зелених» банків; по-третє, успішністю перших випусків[6].  

 Організація СВІ підвела фінансові підсумки минулого року. У 2019 році в 

світі було випущено «зелених» облігацій та надано позик на загальну суму 
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257,7 млрд. дол. США, що стало новим світовим рекордом. Цей показник на 

51% перевищив рівень 2018 року, в якому за допомогою «зелених» фінансових 

інструментів було залучено 170,6 млрд. дол. США. 

 Дані СВІ показують, що найбільшим міжнародним ринком «зелених» 

облігацій в 2019 році був Європейський Союз (ЄС) з річним обсягом випуску 

106,7 млрд. дол. США.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 

  

 США очолюють національний рейтинг з 50,6 млрд. дол. США. У Китаї 

випуск склав 30,1 млрд. дол. США, у Франції 29,5 млрд. дол. США. Німеччина, 

Нідерланди, Швеція, Японія, Італія, Канада та Іспанія увійшли в десятку 

найбільших країн за обсягами «зеленого» боргового фінансування (рис. 1). 

 Найбільшими ж емітентами у 2019 році стали: американська Fannie Mae 

(22,8 млрд. дол. США), німецький KFW (9,02 млрд. дол. США), Державне 

казначейське агентство Нідерландів (6,66 млрд. дол. США), Французька 

Республіка (6,57 млрд. дол. США) та Промислово-комерційний банк Китаю 

(ICBC), що привернув 5,85 млрд. дол. США (рис. 2). 

  

Рисунок 1 - Країни з найбільшими обсягами випуску«зелених» облігацій 
у 2019 р., %
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Джерело: складено автором на основі [6] 

 

Ключовими світовими емітентами виступають: міжнародні фінансові 

інститути, корпорації, банки, держави та муніципалітети, а також облігації, 

гарантовані МФІ і державами (рис. 3). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 

 

Рисунок 2 - Найбільші емітенти по кількості випущених «зелених» 
облігацій у 2019 р. (млрд. дол. США) 

Рисунок 3 - Ключові світові емітенти, % 
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 Залучені кошти від випуску «зелених» облігацій/позик в світі були 

спрямовані загалом на фінансування «зеленої» енергетики (31,5%), 

енергоефективність будівель (29,3%), а також в транспортний сектор (20,2%) 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Джерело: складено автором на основі [6] 

 

Отже, можна виділити наступні особливості міжнародного ринку 

«зелених» облігацій: 

- високий попит з боку інвесторів; 

- висока швидкість розміщення – емісії «зелених» облігацій дуже швидко 

розкуповуються на первинному ринку, попит на них настільки 

сконцентрований, що ініціалізоване розміщення здійснюється нерідко всього 

лише протягом декількох годин з моменту його початку; 

- сприятливі перспективи – провідні інституційні інвестори відзначають 

триваючу затребуваність «зелених» облігацій, що свідчить про позитивний 

розвиток у майбутньому (принаймні найближчому) цих фінансових 

інструментів, можливості розширення не тільки самого їхнього ринку (тобто 

числа та обсягів емісій), але й самого складу інструментарію (різноманітності 

боргових цінних паперів, появи їх нових різновидів), які також будуть 

затребувані ринком; 

Рисунок 4 - Надходження «зелених» облігацій усфери діяльності 
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 - спеціалізація – зважаючи на сприятливі перспективи аналізованого 

сегменту, «зеленими» облігаціями почали займатися спеціалізовані 

інвестиційні компанії, що отримали назву «зелених» фондів[4]. 

 На сьогодні в Україні активно розробляються заходи щодо 

запровадження ринку «зелених» облігацій. Розробкою цих заходів наразі 

займається Держенергоефективності, яке своїми власними силами вже підняли 

це питання та долучили до цього процесу не тільки локальних стейкхолдерів, а 

й представництво Європейського інвестиційного банку в Україні, Міжнародну 

фінансову корпорацію, Організацію економічного співробітництва та розвитку, 

а також інші міжнародні організації такі як ClimateBondsInitiative, UNDP, 

UNIDO, USAID, GIZ.  

 З ініціативи Держенергоефективності мету щодо створення умов для 

запровадження ринку «зелених» облігацій було також розроблено у проекті 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

запровадження ринку «зелених» облігацій в Україні та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації». 

 Держенергоефективності також виокремив поточні можливості емісії 

облігацій під «зелені» проекти в Україні: державні облігації України; облігації 

місцевих позик; облігації підприємств; облігації міжнародних фінансових 

організацій. Проте жоден з перерахованих видів облігацій не відповідає 

принципам та міжнародним стандартам здійснення випусків «зелених» 

облігацій [7]. 

 Створення умов для емісії «зелених» облігацій дозволить Україні: 

освоювати кошти виключно за цільовим призначенням; ефективно 

використовувати залучені фінансові ресурси на «зелені» проекти; долучити 

широку базу цільових інституціональних інвесторів; контролювати грошові 

потоки, які спрямовуються на погашення заборгованостей; залучити кошти від 

МФО за конкурентними ставками;покращити захист прав кредиторів, що 

інвестують в «зелені» проекти. 
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 Важливо також зазначити придатність різних типів «зелених» облігацій 

для випуску в Україні, яким характерний як реалістичний (стандартні 

облігації), так і оптимістичний (доходні, проектні, сек’юритизовані облігації) 

сценарії (табл. 1). 

 Таблиця 1 – Придатність «зелених» облігацій для випуску в Україні 

Типи 
«зелених» 
облігацій 

Стандартні 
облігації 

Дохідні 
облігації 

Проектні облігації 
Сек’юритизовані 

облігації 

Використання 
надходжень 

від 
розміщення 

Цільове 
призначення для 

«зелених» 
проектів 

Цільове 
призначення для 

«зелених» 
проектів 

Цільове 
призначення для 

чітко виокремлених 
«зелених» проектів 

Для 
рефінансування 

портфелів 
«зелених» 
проектів або 
фінансування 

«зелених» 
проектів 

Джерело 
погашення 

Загальні грошові 
потоки емітента 

Доходи від 
проекту 

Доходи від проекту 
Доходи від 

базових активів 

Регрес за 
боргом 

До емітента До емітента 
Тільки до активів та 
грошових потоків 
самого проекту 

До відповідної 
групи проектів 

Придатність з 
огляду на 
законодавче 
середовище 

Задовільна 
(законодавство 

дозволяє 
запровадити 
даний тип 
облігацій) 

Незадовільна 
(законодавча 
основа для 

впровадження 
такого типу 
облігацій 
відсутня; 
бюджетне 

законодавство 
не дозволяє 
реалізувати 
випуск цього 
типу облігацій 
суб’єктами 
публічно-
владних 

повноважень) 

Незадовільна 
(законодавча основа 
для впровадження 

такого типу 
облігацій відсутня; 

бюджетне 
законодавство не 

дозволяє 
реалізувати випуск 

цього типу 
облігацій 
суб’єктами 

публічно-владних 
повноважень; не 
передбачена 
можливість 

звільнення емітенту 
від регресу до 

нього)  

Незадовільна 
(бюджетне 

законодавство не 
дозволяє 

реалізувати 
випуск цього 
типу облігацій 
суб’єктами 
публічно-
владних 

повноважень) 

Придатність з 
огляду на 
ринкові 
умови 

Задовільна 
(існують випуски 

аналогічних 
облігацій) 

Незадовільна 
(немає 

прецеденту 
випуску) 

Незадовільна (немає 
прецеденту 
випуску)  

Існує дуже 
обмежений (але 
позитивний) 

досвід випуску в 
минулому 

 Джерело: складено автором на основі [7] 
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 За допомогою «зелених» облігацій досягаються одночасно дві мети: 

фінансова та соціальна – вигідне залучення фінансових ресурсів та поліпшення 

екологічної ситуації або за рахунок позитивного екологічного ефекту від 

проекту, або за допомогою зниження раніше здійсненого негативного впливу 

на природу (в тому числі, із залученням коштів приватних фінансово-кредитних 

структур) [2].  

 Перевага використання таких облігацій, передусім, полягає в тому, що 

«зелені» облігації є альтернативою фінансування, яка дозволяє емітентам 

виконувати свою екологічну, соціальну та управлінську політики або 

відповідати екологічному законодавству без будь-яких додаткових витрат, що 

накладаються звичайною облігацією або банківським боргом. Однак ринкові 

індикатори свідчать про те, що «зелені» облігації не додають обсягу до всього 

ринку облігацій, а просто замінюють деякі їх звичайні випуски [1]. 

 Окрім того, Міжнародна організація праці (МОП) дійшла висновку, що 

заходи щодо переходу на екологічно чисту економіку дозволять до 2030 року 

створити 24 млн. нових робочих місць. На думку експертів МОП, це компенсує 

можливі скорочення на ринку праці, пов’язані з «озелененням» економіки. 

Тому МОП рекомендує країнам забезпечити соціальний захист людей, які 

зайняті, наприклад, у нафтовій чи вугільній промисловості, що можуть понести 

певні втрати. Також дослідники проаналізували дані по 163 галузях економіки. 

Виявилося, що 14 з них можуть втратити до 10 тис. робочих місць. У двох 

секторах – це видобуток і переробка нафти – можливі скорочення до 1 млн. 

співробітників [6]. 

 Проте, як і у всіх інших інструментів фінансування, у «зелених» облігацій 

є також і свої недоліки. Першим ризиком «зелених» облігацій є відсутність 

ліквідності. Це все ще невеликий ринок ‒ увійти та вийти з нього не так легко. 

Попит на нові випуски високий, ринок продовжує рости, але на даний момент 

«зелені» облігації повинні бути розглянуті тими, хто не проти утримування до 

погашення. 
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 Другий ризик ‒ відсутність чіткого визначення «зеленої» облігації. 

Інвестори не можуть точно знати і відслідковувати рух вкладених ними грошей. 

Останній ризик ‒ падіння цін на нафту. Коли ціни на нафту високі, 

спостерігається підвищений інтерес до альтернативних джерел енергії [3]. 

 Україна володіє значним природним потенціалом для здійснення 

переходу на «зелене» фінансування в усіх секторах економіки. Так, протягом 

2019 року інвестори вклали близько 3,7 млрд. євро у будівництво сонячних, 

вітрових та біо-електро станцій в Україні. А за розрахунком International 

Fininace Company запуск ринку «зелених» облігацій дасть змогу Україні 

залучити 73 млрд. дол. США до 2030 року [5]. Враховуючи можливості та 

доступність сучасних технологій відновлюваної енергетики, а також стрімкий 

їх розвиток, Україні цілком під силу та економічно доцільно до 2050 року 

досягнути 70% частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у виробництві 

електроенергії.  

 Висновки. Сучасні інвестори, особливо міжнародні, стають все більш 

соціально відповідальними і при прийнятті інвестиційного рішення враховують 

екологічні та соціальні фактори. Так, якщо в 2017 році лише 8% міжнародних 

інвесторів звертали увагу на ці фактори (в зв’язку з впливом стану довкілля на 

зміну клімату), то в 2019 році – більш як 50%. Таке вибухове зростання 

інтересу до екологічних проблем відбилося на міжнародному ринку «зелених» 

облігацій, хоча їх прибутковість є нижчою, ніж у звичайних облігацій, але 

завдяки їм: по-перше, поліпшується імідж компаній; по-друге, вони отримують 

податкові пільги; по-третє, компанії піддаються меншим інвестиційним 

ризикам.  

 Відтак, прийняття Урядом України концепції та плану дій щодо 

формування ринку «зелених» облігацій сьогодні є вкрай актуальним, так як це 

забезпечить інтегральне концептуальне бачення організації національного 

ринку «зелених» облігацій та дозволить уникнути зайвих зволікань у процесі 

нормативно-правового закріплення ключових напрямів та складових державної 

політики у цій сфері. Адже втілення даної політики призведе до появи в Україні 
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залученого «зеленого» фінансування, яке сприятиме скороченню використання 

викопного палива та освоєнню новітніх технологій в різних секторах 

економіки, виконанню Україною зобов’язань згідно міжнародних угод в сфері 

енергоефективності та зміни клімату. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 

У статті досліджено особливості пенсійного забезпечення трирівневої 

пенсійної системи.  Розглянуто суб’єкти пенсійних систем. Визначено особи, 

які мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за 

наявності відповідного страхового стажу. Обгрунтовано, що пенсійне 

забезпечення в Україні посідає провідну роль серед соціального забезпечення 

громадян, адже має на меті допомогти незахищеним верствам населення у 

створенні умов для гідного життя. 

Ключовi слова: накопичувальне страхування, пенсія, пенсійне забезпечення, 

пенсійна реформа, пенсійне страхування. 

Постaновкa пpоблеми. 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.  

Одними з головних питань в сфері соціально-економічної політики 

держави виступають питання пенсійного забезпечення. За своєю економічною 

суттю пенсійне забезпечення висловлює узгодження економічних інтересів 

непрацездатних членів суспільства з іншою його частиною, що створює 

матеріальні блага. 

Однак питання розвитку пенсійної системи, як складової системи 

соціального захисту досліджено неповною мірою і потребують подальшого 

вивчення. До того ж, розвиваючись в межах діючих стратегій, складники 

пенсійної системи перебувають під потужним впливом нестабільного 

економічного середовища. Аналогічний вплив на суспільне середовище 

здійснює і пенсійна система. 



164 

Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Окремим аспектам 

фінансового забезпечення функціонування страхових фондів присвятили свої 

праці як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, В. Андрущенко, В. Базилевич, 

Л. Баранник, Н. Болоніна, С. Буковинський, О. Ватаманюк, О. Кириленко, 

М. Крупка, І. Луніна, Е. Мачульська, Б. Надточій, 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 

пенсійного забезпечення в умовах реформування пенсійної системи. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Як і будь-яка система економіки 

в Україні, система соціального забезпечення громадян, а саме пенсійного 

забезпечення знаходиться в стані реформування, тобто підлаштовування  

вітчизняного законодавства під вимоги міжнародних організацій. 

З прийняттям законів України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне забезпечення» в 2004 

розпочато впровадження пенсійної реформи, сутність якої полягає в переході 

до трирівневої пенсійної системи. 

Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Другий і 

третій рівні пенсійного забезпечення становлять систему накопичувального 

пенсійного забезпечення. Варто зазначити, що другий рівень пенсійного 

забезпечення ще не запрацював на території нашої держави, а третій рівень 

функціонує, але не викликає довіри у громадян.  

Необхідно зауважити, що з кожним роком відтерміновується  можливість 

запровадження другого рівня пенсійної системи, адже з року в рік не 

виконуються умови, необхідні для ефективного функціонування даного рівня 

пенсійної системи. В Україні діє солідарна система пенсійного забезпечення, 

але незабаром планується повний перехід до солідарно-накопичувальної 

системи. 
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Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні 

виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. 

Обов’язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних 

рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних 

виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення [3]. 

Кожна з рівнів пенсійної системи має своїх суб’єктів, якими й вона 

відрізняється від інших.  

Дуже важливо знати, якому рівню відповідають які суб’єкти. Тому 

розглянемо, хто виступає суб’єктами солідарної системи та системи 

накопичувального пенсійного забезпечення (табл. 1.). 

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються 

такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності внаслідок 

загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, 

інвалідності з дитинства); пенсія у зв’язку із втратою годувальника [2]. 

Необхідно зазначити, що постійної зміни має система призначення пенсії 

за віком.  

Адже, спочатку поступово збільшувався пенсійний вік для жінок – з                 

55 до 60 років, з відповідною градацією, рівною в півріччя. 

Таблиця 1 – Суб’єкти пенсійних систем 

Назва системи пенсійного 
забезпечення 

Суб’єкти пенсійноїсистеми 

Солідарна система - застраховані особи, а в окремих випадках – члени їх сімей та 
інші особи; 
- страхувальники; 
- Пенсійний фонд; 
- уповноважений банк; 
- підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і 
доставку пенсій.

Система 
накопичувального 
пенсійного забезпечення 

- особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення 
та інвестування коштів; 
- підприємства, установи, організації та фізичні особи, що 
здійснюють перерахування внесків до системи 
накопичувального пенсійного забезпечення; 
- накопичувальний фонд; 
- недержавні пенсійні фонди; 
- юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління 
Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами 
та Управління їхніми пенсійними активами; 
- зберігач; 
- страхові організації.
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За основу брався рік народження майбутніх пенсіонерів та обсяг трудового 

стажу. А починаючи з 1 січня 2018 року право на пенсії за віком після 

досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, який 

наведений в табл. 2. 

Таблиця 2 – Особи, які мають право на призначення пенсії за віком 

після досягнення віку 60 років за наявності відповідного страхового стажу 

Період часу, під час якого діятиме відповідний розмір 
страхового стажу

Розмір страхового стажу

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року не менше 25 років
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року не менше 26 років
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року не менше 27 років
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року не менше 28 років
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року не менше 29 років
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року не менше 30 років
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року не менше 31 року
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року не менше 32 років
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року не менше 33 років
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року не менше 34 років

починаючи з 1 січня 2028 року не менше 35 років
 

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, 

передбаченого частиною першою статті 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (від 25 до 35 років в 

залежності від часу виходу на пенсію), особи мають право на призначення 

пенсії за віком після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу, 

наведеного в табл. 3.  

Таблиця 3 – Особи, які мають право на призначення пенсії у віці 63 

роки за наявності відповідного страхового стажу 

Період часу, під час якого діятиме відповідний розмір 
страхового стажу

Розмір страхового стажу

по 31 грудня 2018 року від 15 до 25 років
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року від 16 до 26 років
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року від 17 до 27 років
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року від 18 до 28 років
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року від 19 до 29 років
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року від 20 до 30 років
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року від 21 до 31 року
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року від 22 до 32 років
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року від 23 до 33 років
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року від 24 до 34 років

починаючи з 1 січня 2028 року від 25 до 35 років
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У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, зазначеного вище 

страхового стажу, особи матимуть право на призначення пенсії за віком після 

досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу не менше 15 років [3]. 

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, 

визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від 

наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії. 

Крім того, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності у особи 40 і 

більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься 

незалежно від віку. 

За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на 

накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати: 

- довічна пенсія із встановленим періодом; 

- довічна обумовлена пенсія; 

- довічна пенсія подружжя; 

- одноразова виплата. 

Слід зазначити, що до позитивних змін можна віднести те, що під час 

нарахування пенсії за віком до страхового стажу будуть зараховуватися 

ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи 

оподаткування та проходження військової служби до 31 грудня 2017 р. 

включно. Але, відповідно до нового законодавства, страховий стаж не буде 

включати:  

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 

2004 р. по 30 червня 2013 р. включно;  

- перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку з 1 січня 2004 р. до моменту введення сплати страхових 

внесків для жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку; 

- навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на 

умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі і докторантурі з 

1 січня 2004 р [4]. 
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Що ж стосується наших днів, то, згідно із Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік» 2629-VIII від 23.11.2018 p., 

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить з 1 січня 

2019 року – 1497 гривні, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень. 

Мінімальна пенсія за віком, по інвалідності, по втраті годувальника не може 

становити менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Починаючи з 01.01.18 р. пенсія, щомісячне довічне грошове утримання                

(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової 

допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших 

доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок 

окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не 

може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого 

для осіб, які втратили працездатність. З 01.01.2019 року ця сума становить                

14 970 грн. [1]. 

Починаючи з 2018 року повинна була б запрацювати система пенсійного 

забезпечення другого рівня, але у зв’язку з дефіцитом бюджету фонду 

пенсійного страхування даний захід переноситься до 2019 року за умови, що 

наведений фонд буде бездефіцитним. Але, як ми наразі можемо зауважити, 

даної ситуації не трапилося в цьому, 2019 році. Тож дана реформа 

відтерміновується знову на рік. Тобто, за здійснення даного виду нововведення, 

громадяни, які офіційно працевлаштовані повинні, через свого роботодавця 

відкладати кошти, які при виході на пенсію стали б додатковим капіталом. 

Іншими словами, майбутня пенсія створювалася б за рахунок власних 

заощаджень та виплат з держави. Така диференціація має на меті дозволити 

громадянам самостійно вирішити, який розмір пенсії вони хочуть отримувати у 

майбутньому. 

Нині у системі пенсійного забезпечення України, крім страхових пенсій, 

існує ще один вид пенсійних виплат – так звані спеціальні пенсії. Право на них, 

а також порядок призначення і виплати визначаються  окремими законами.  

Зокрема, право на спеціальні пенсії мають депутати, державні службовці, судді, 
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прокурори, службовці органів місцевого самоврядування, науковці. Спеціальні 

пенсії, як правило, виплачуються у підвищеному розмірі порівняно зі 

страховими пенсіями. 

Свого часу така система запроваджувалася, як своєрідна компенсація за 

низький рівень заробітної плати  у відповідних категорій працівників. Однак з 

моменту запровадження спеціальних пенсій умови оплати праці таких 

працівників значно покращилися. Тож, постало питання у скасуванні  чинних 

привілеїв у призначенні даного виду пенсій. Зокрема, після підвищення 

заробітної плати суддям, державним службовцям цілком логічним виглядає 

ліквідація інших пільг та перехід до загальних страхових принципів. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» від 1 січня 2018 року в Україні були 

скасовані спеціальні пенсії для депутатів, держслужбовців, прокурорів, 

працівників дипломатичної служби, наукових працівників. Необхідно 

зазначити, що спеціальні пенсії, які вже були нараховані виплачуватимуться і 

надалі. Також, важливим є те, що право на спеціальні пенсії та достроковий 

вихід на пенсію матимуть особи, які на 11 жовтня 2017 року мають необхідну 

кількість стажу. Наприклад, для освітян на 11 жовтня 2017 року необхідно було 

мати 26 років та 6 місяців страхового стажу для виходу на пенсію достроково. 

Але, не  скасовуються спеціальні пенсії для військовослужбовців, адже їхня 

професія належить до розряду небезпечних. 

Отже, пенсійне забезпечення в Україні посідає провідну роль серед 

соціального забезпечення громадян, адже має на меті допомогти незахищеним 

верствам населення у створенні умов для гідного життя. На сьогодні система 

пенсійного забезпечення в Україні перебуває в стані реформ, адже планується 

перехід до недержавного пенсійного страхування, що дозволить державі 

витрачати менше коштів на дану категорію державних видатків. Але, на даний 

час, недержавні пенсійні фонди викликають недовіру в громадян, тому вони і 

не є ефективними. 
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Але, при здійсненні реформи, запланованої урядом, громадяни будуть 

повинні звертатися до даних установ, тобто до недержавних пенсійних 

організацій для страхування своєї пенсії, адже можливо й таке, що в 

майбутньому держава фінансуватиме тільки 50% даних пенсій. 
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Постановка проблеми. Сучасний механізм планування та виконання 

дохідної і видаткової частини місцевого бюджету є важливою складовою 

державної бюджетної політики, яка визначає показник ефективності здійснення 

місцевими органами влади покладених на них повноважень і функцій.  В 

умовах обмежених фінансових ресурсів, коли особливо актуальна максимальна 

раціональність  розподілу бюджетних коштів по пріоритетних напрямках 

бюджетної політики, учасники бюджетного процесу мають бути з найвищим 

рівнем компетентності. Адже від цього залежить стан розвитку територій в 

соціально-економічній сфері, а також добробут населення.  

Стан дослідження. Проблемам механізму бюджетного планування 

присвячено досить багато праць науковці таких як: Васютинська Л.А. [1], 

Корнієнко Н.М. [2], Проць Н.В. [3], Самчинська І.В., Шаповал С.Л. [8],    

Шаповал Т.А., Щербина І.Ф. [4] та інші. Незважаючи на проведені наукові 

дослідження, залишається актуальним питання розвитку та удосконалення 

сучасного механізму планування доходів та видатків місцевих бюджетів.   

Метою статті є розкриття сучасного механізму бюджетного планування 

доходів і видатків місцевого бюджету. 

Виклад основного матеріалу. Бюджетне планування є основою всієї 

фінансово-економічної системи в державі. Адже займає найважливіше місце 

завдяки направленості на ефективну реалізацію соціально-економічних завдань 

в умовах економічних перетворень. Система заходів, які проводить держава 

шляхом раціонального планування та використання фондів грошових коштів і 

називається бюджетним плануванням, до якого також ще входять процеси 

складання, розгляду і затвердження бюджету на певний період [8, c.205].  

Місцевим бюджетам у фінансовій системі відводиться досить важливе 

місце тому, що вони є головним забезпечувальним чинником функціонування  

місцевого самоврядування, в сфері якого знаходить досить багато інтересів 

населення, зокрема: наука, освіта, культура, соціальне забезпечення та інші. 

Ефективне планування місцевих бюджетів і забезпечує задоволення інтересів 

суспільства та розвиток територій, завдяки планомірності та раціональності 

використання акумульованих грошових ресурсів на доцільні потреби. 
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Проаналізувавши тенденції формування доходів та виконання видатків 

бюджету, а також макроекономічні показники соціально-економічного 

розвитку, можливе ефективне бюджетне планування. 

Дохідна частина місцевого бюджету досить вагома складова. Адже завдяки 

прогнозуванню можливих доходів, можна раціонально скерувати видатки по 

першочерговим інстанціям. Головна мета системи прогнозування бюджетних 

доходів полягає в реалізації збалансованої бюджетно-податкової політики і 

ґрунтується на усій сукупності фінансово-економічних відносин [5, c. 592].  

До складу доходів місцевих бюджетів входять податкові та неподаткові 

надходження, інші надходження, які дають змогу зберігати фінансову 

незалежність та автономію фінансовому органу, а також забезпечують 

стабільність фінансування запланованих видатків [6, 7]. Необхідність у 

правильній оцінці потенційних ризиків та ступенів їх впливу на обсяги 

бюджетних надходжень, установлення оптимальної структури податкових та 

неподаткових доходів, орган самоврядування зможе розробити та реалізувати 

ефективну систему прогнозування доходної частини, що дасть змогу ефективно 

виконати покладені функції та завдання згідно пріоритетних напрямків 

соціально-економічного розвитку у майбутньому та забезпечити близький до 

реальності рівень надходжень. 

Обмеженість бюджетних коштів дає розвиток не менш важливому та 

необхідному напрямку бюджетного планування – плануванню видатків. Адже 

від ефективного прогнозування потреб суспільства у фінансових ресурсах 

залежить економічний розвиток в кінцевому варіанті. 

Від впливу певних факторів не захищена жодна економічна система. 

Зокрема, якість бюджетного планування також має свої фактори впливу. 

Розглянемо їх на рис.1. 
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Рисунок 1 – Фактори впливу на якість бюджетного планування 

видатків [1] 

 

Головним фактором впливу є кінцева мета. Адже саме вона дозволяє 

визначити, яку суму коштів необхідно використати для її здійснення, чи можна 

розділити її на певні частини чи етапи задля економії фінансових ресурсів в 

одному періоді і для виконання ще одного пріоритетного напрямку в плані 

видатків. 

Наступний фактор впливу – це наявність та реалістичність інформації, яка 

використовується в бюджетному плануванні і дає змогу оцінити чи дійсно є 

необхідність в тому чи іншому напрямку використання коштів бюджету. 

Спосіб і метод планування бюджетів різних рівнів також відіграє важливу 

роль. Адже на даних час існують різноманітні методи бюджетного планування: 

статистичні, економічні, математичні, але в призмі все більшого поширення 

ринкової економіки та задля ефективної бюджетної політики більшість країн 

впроваджують програмно-цільовий метод, який є досить дієвим в своєму 

використанні. Розглянемо його особливості на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Особливості програмно-цільового методу [1] 

 

Розглядаючи особливості програмно-цільового методу варто враховувати, 

що оптимальний розподіл фінансових ресурсів між пріоритетними напрямками 

даний метод забезпечити не в змозі, проте створює досить сприятливі умови 

шляхом перенесення акценту з розподілу ресурсів на досягнення тієї кінцевої 

мети, на яку вони виділяються. Разом з тим, переслідуючи мету досягнення 

максимальних соціально-необхідних результатів важливо ще вирішити ряд 

питань в наступних сферах діяльності держави [2, c. 390]: 

- питання політичного характеру; 

- питання та цілі в економічній сфері поточні та на короткострокову 

перспективу; 

- завдання в економічній сфері на віддалену перспективу. 

Вирішення вказаних питань та проблем, які можуть виникнути в сферах 

діяльності дозволить більше ефективно використовувати програмно-цільовий 

метод та досягнути мети без додаткової втрати часу та коштів на вирішення 

супутніх проблем. 
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Не зважаючи на тривалий період використання програмно-цільового 

методу в Україні, все таки існує ряд проблем його застосування, в особливості 

на місцевому рівні. 

Також варто виділити, що процес планування видатків за програмно-

цільовим методом не повинен обмежуватись лише одним основним бюджетом, 

а повинен носити імітаційно-сценарний характер, а саме: має розроблятись 

додатково ще два бюджетних плани «оптимістичний» та «песимістичний» в 

залежності від можливого розвитку подій в державі та передбачення напрямків 

використання фінансових ресурсів бюджету на місцях. 

В контексті середньострокового планування необхідно визначити 

проблеми, які можуть виникнути протягом цього періоду та описати план їх 

вирішення в найкоротші терміни. 

Важливим напрямком удосконалення планування бюджету в межах 

програмно-цільового методу також є систематизація бюджетних програм і в 

цьому руслі необхідно створити можливість вільного доступу до довідника 

програм місцевих бюджетів [3, с. 62].  

Таким чином, ефективність та результативність використання коштів 

бюджетів є найважливішою в системі планування. Головним кроком до 

покращення та вирішення проблем в даній системі є її удосконалення. 

Розглянемо напрямки вдосконалення сучасного механізму планування доходів 

та видатків місцевих бюджетів на рис. 3. 

Рис. 3 свідчить про важливість забезпечення бюджетної рівноваги та 

реалізацію ефективного планування місцевих бюджетів. Адже сучасний 

механізм бюджетного планування є важливою складовою бюджетного 

регулювання і дасть змогу забезпечити гідний рівень добробуту населення. 

Висновки.  З метою дослідження сучасного механізму бюджетного 

планування, було досліджено теоретичні аспекти формування доходів та 

планування видатків місцевих бюджетів, охарактеризовано програмно-цільовий 

метод і узагальнено проблеми його застосування, а також виділено напрями 

удосконалення бюджетного планування в загальному. 
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Рисунок 3 – Напрямки вдосконалення сучасного механізму 

планування доходів та видатків місцевого бюджету [4] 

 

Звісно реформування системи місцевого самоврядування на сучасному 

етапі разом із механізмом бюджетного планування досить складний та 

довготривалий процес, проте це дасть змогу раціональніше використовувати 

бюджетні кошти та, в кінцевому рахунку, удосконалити як бюджетне 

плнування, так і місцеве самоврядування в Україні. 
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Постановка проблеми. Фондовий ринок є складовою частиною 

фінансового ринку, тому його абсолютно правомірно вважають 
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забезпечувальною основою всієї фінансової системи держави. Саме дана ланка 

фінансової системи сприяє ефективному процвітанню та розвитку економіки 

країни, дає змогу отримувати додаткові фінансові ресурси за допомогою 

випуску різноманітних цінних паперів, а також є одним із основних чинників 

впливу на всю економіку. Саме тому головною метою статті є аналіз процесів 

на фондовому ринку України. 

Стан дослідження. На сьогоднішній час багато дослідників займаються 

питаннями розвитку фондового ринку. Зокрема, можна виділити наступних 

вчених: Алєйнікова Н. М.[1], Баула О.В. [2], Георгіаді Н.Г. [3], Калач Г.М. [4], 

Клименко К. В. [5] та ін. Так як фінансова ситуація в країні постійно 

змінюється, то фондовий ринок потребує постійного дослідження та 

удосконалення згідно сучасного євроінтеграційного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи парадигму розвитку фондового 

ринку України, розпочнемо з аналізу обсягів випуску облігацій. Зокрема, за 

проаналізований період 2015-2019 рр. Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку (далі Комісія) зареєстровано випусків акцій на загальну 

суму 1 385,06 млрд. грн. У 2019 році обсяг випуску акцій був найменшим за 

останні п’ять років – 22,28 млрд. грн (рис. 1).  

  

Рисунок 1 - Обсяг зареєстрованих Комісією випусків акцій у 2015-2019 

роках, млрд. грн. [7] 
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Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну 

структуру зареєстрованих випусків акцій протягом 2019 р., зареєстровано 

наступним банківським установам, з метою докапіталізації, зокрема:                

АТ «Сбербанк» (11600 млн. грн), АТ «ВТБ Банк» (2580 млн. грн),                

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (2544,27 млн. грн), 

АТ «Банк кредит Дніпро» (1173,08 млн. грн), АТ «Банк Форвард» (663,02 млн. 

грн), ПАТ «Банк Восток» (523,11 млн. грн), АТ «Таскомбанк» (420 млн. грн), 

ПРАТ «Чумак» (350,44 млн. грн) та АТ «Прокредит Банк» (350 млн. грн). Обсяг 

емісії акцій цих емітентів становив 90,7 % від загального обсягу випусків акцій, 

зареєстрованих Комісією.  

Обсяг торгів акціями на ринку цінних паперів зменшився і 2019 році на 

37,1% порівнюючи з 2018 роком і становив 79,62 млрд. грн. Дана ситуація 

склалась у зв’язку з очищенням фондового ринку та підвищенням прозорості 

біржового сегменту (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Обсяг торгів акціями на ринку цінних паперів у 2015-2019 

роках, млрд. грн. [7] 

 

У структурі торгів за підсумками 2019 року на ринок акцій припадає 

13,48% сукупного обсягу торгів на ринку цінних паперів . За підсумками 2019 

року обсяг торгів акціями на біржовому ринку зменшився у 5 разів порівняно з 

2018 роком та становив 1,18 млрд грн . При цьому в 2019 році частка обсягу 

торгів акціями на біржовому ринку знизилась і становила 1,5% від загального 

обсягу торгів акціями на ринку цінних паперів. 
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Останні п’ять років спостерігається тенденція до зменшення кількості 

випусків акцій, допущених до торгівлі на фондових біржах. Станом на 

31.12.2019 до біржових списків бірж було включено 376 випусків акцій 

емітентів (без урахуванння випусків акцій КІФ). Із них 4 випуски акцій внесено 

до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам лістингу [4, c. 116].  

Торговцями цінними паперами з найбільшим обсягом торгів державними 

облігаціями України у 2019 році на біржовому ринку були наступні 

підприємства: ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (60497 млн.грн.),                

АТ «Перший український міжнародний банк (40013,24 млн.грн.),                 

ПАТ «Акціонерний банк «Украгазбанк» (37585,13 млн.грн.), АТ «Сітібанк» 

(36237,30 млн. грн.), АТ «Альфа-банк» (34291,22 млн.грн.), АТ «Отп Банк» 

(26831,79 млн.грн.), ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс»                

(25463,86 млн.грн.), ТОВ «І-нвест» (25258,40 млн.грн.), «Універ Капітал» 

(24145,31 млн.грн.), ТОВ «Капітал Таймс» (23838,65 млн.грн.) [5, c. 65]. 

У 2019 році відбулося зростання емісійної діяльності на ринку облігацій 

підприємств. Протягом року регулятором зареєстровано 110 випусків облігацій 

підприємств на суму 15,45 млрд грн (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Обсяг зареєстрованих Комісією випусків облігацій підприємств 

у 2015-2019 роках, млрд.грн. [7] 

 

Порівняно з 2018 роком обсяг зареєстрованих випусків облігацій 

підприємств збільшився на 7,1 млрд грн або на 85%.   
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Ринок деривативів є доволі молодим сегментом фінансового ринку та 

представлений ф'ючерсними контрактами, опціонами та опціонними 

сертифікатами. У 2019 році Комісією зареєстровано 1 випуск опціонних 

сертифікатів на загальну суму 55,5 млн грн (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Обсяг зареєстрований  випусків опціонних сертифікатів у 

2015-2019 роках, млн. грн. [7] 

 

Ринок деривативів упродовж останніх трьох років скорочується. За 

підсумком 2019 року обсяг торгів деривативами становив 2,71 млрд грн (рис.5).  

Рисунок 5 - Обсяг торгів деривативами на ринку цінних паперів у 2015 - 

2019 роках, млрд. грн. [7] 

 

З данних рис. 5 спостерігаємо, що у 2019 році 98,08% обсягу договорів з 

деривативами було укладено на біржовому ринку. На біржовому ринку в                

2019 році попитом користувалися валютні ф’ючерсні контракти (1,59 млрд грн) 

та товарні ф’ючерси (223,7 млн грн). Найбільший обсяг біржових контрактів з 
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деривативами уклали торговці цінними паперами ТОВ «Капітал таймс»                 

(1,47 млрд грн) та ТОВ «Драгон капітал» (0,9 млрд грн). На неорганізованому 

ринку було виконано контрактів на суму 52 млн грн з опціонними 

сертифікатами емітента ТОВ «Белфорт компані». 

Основними показниками розвитку ринку цінних паперів України, 

визнаним не тільки в межах України, але й за кордоном, є індекси ПФТС та 

UX . Тому важливо провести аналіз динаміки цих індексів. Інвестування в дані 

індекси більше ефективне і має більше переваг для інвесторів, ніж вкладення в 

звичайні цінні папери, адже не має необхідності платити за кожну угоду                

[3, c. 363]. 

В цілому, оскільки індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш 

ліквідних акцій вітчизняних компаній, він виконує роль індикатора цінової 

ситуації на українській біржі. Розглянемо динаміку на рис. 6. 

  

Рисунок 6 - Динаміка індексу ПФТС [6] 

 

Динаміка значення індексу ПФТС (рис. 6) протягом досліджуваного 

періоду з 10.12.2014 по 10.12.2019 загалом є спадною із кількома періодами 

зростання і характеризується значними флуктуаціями. Як бачимо з рис. 6, 

значення індексу ПФТС в кінці досліджуваного періоду зменшується після 

зростання. 

Індекс UX (UX-індекс, Індекс Української біржі) – український фондовий 

індекс за даними торгів Української біржі. Розраховується в реальному часі: 
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значення індексу публікуються щоп’ятнадцять секунд між 10:30 та 17:00 

(за київським часом) та транслюються усім учасникам торгів через біржовий 

термінал. Індекс є зваженим за капіталізацією з врахуванням вільних акцій (free 

float). По суті, індекс UX – це величина, зміна якої відображає зростання або 

зниження середньозважених цін акцій, що знаходяться в «індексному кошику», 

стосовно періоду, що розглядається (рис. 7). 

  

Рисунок 7 - Динаміка індексу UX [6] 

 

Динаміка значення індексу UX (рис. 7) протягом досліджуваного періоду 

з 10.12.2014 по 10.12.2019 загалом є спадною із кількома періодами зростання. 

Як бачимо з рис. 3, значення індексу UX протягом досліджуваного періоду 

зменшується, але йому передувало значне зростання. 

Висновки. На відміну від розвинених ринків фондовий ринок України є 

доволі концентрованим і незрілим як за обсягом торгів, так і за кількістю 

укладених угод та залишається вразливим і залежним від поведінки іноземних 

інвесторів. Крім того, існують виклики для фондового ринку України, які 

формують цінові аномалії в його розвитку. Розвиток фондового ринку України 

в умовах змінного середовища потрібно пов’язувати з уникненням цінових 

аномалій його розвитку та проведенням реформ, пов’язаних зі справедливою 

приватизацією у взаємозв’язку з протидією корупційним проявам; 
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стимулюванням внутрішнього інвестора; реформуванням оподаткування 

виведеного капіталу тощо. В умовах євроінтеграції роль фондового ринку 

невпинно зростатиме для економіки країни, тому подальший розвиток і його 

дослідження є необхідним задля побудови ефективної системи регулювання 

фондового ринку України. 
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САМОВРЯДУВАННЯ ПОДАТКОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ 

У статті проведений аналіз сучасного стану формування доходів місцевих 

бюджетів за рахунок податкових надходжень, досліджена їхня класифікація. 

Визначено вплив адміністрування місцевих податків та зборів на фінансову 

самостійність органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: фінанси, доходи, податкові надходження, фінансова 

самостійність, місцеве самоврядування. 

Постановка проблеми.  Нині, в умовах реформування бюджетного та 

податкового законодавства, проблема формування доходів місцевих бюджетів 

набуває особливого значення. Фінансова стабільність регіонів України може 

бути досягнута лише за умови проведення ефективної бюджетної політики 

органами місцевого самоврядування та відповідної фінансової спроможності 

регіонів. Тому не втрачають актуальності питання формування фінансової бази 

органів місцевого самоврядування, що дало б змогу виконувати покладені на 

них завдання в повному обсязі та належним чином. 

Ціллю статті є аналіз податкових надходжень до місцевих бюджетів. 

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.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеві податки та збори – це 

податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування 

відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах 

адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів [4]. 

Місцеві податки та збори, що встановлюються відповідно до переліку й у 

межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом, 

рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних 

громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на 

території відповідних територіальних громад. 

На сьогоднішній час існує така класифікація місцевих податків та зборів 

(рис 1). 

 

Рисунок 1 – Класифікація місцевих податків та зборів [3]. 

Класифікація місцевих податків та зборів 

Місцеві збори Місцеві податки 

Податок на майно  Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 

Туристичний збір 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 

Плата за землю 

Транспортний  податок

Єдиний податок 
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Місцеві податки відіграють важливу роль у формуванні дохідної частини 

Державного бюджету України, тому варто дослідити за рахунок яких 

податкових надходжень формується місцеві бюджети.  

З рисунку 2 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. 

Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів України з 2014-

2018 рр. представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів 

України за 2014-2018 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [2] 

 

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 [1]. 



188 

Деяка частина загальнодержавних податків і зборів включається до 

місцевих бюджетів, ці податки відіграють одну із основних ролей у формуванні 

податкових надходжень до місцевих бюджетів України. 

Динаміка загальнодержавних податкових надходжень до місцевих 

бюджетів України представлена на рис. 3. На рисунку 3 ми можемо 

спостерігати збільшення розміру загальнодержавних податкових надходжень 

до місцевих бюджетів. Зокрема, найбільша частка надходить від податку на 

прибуток фізичних осіб, яка коливається від 53% до 59%, тобто ми можемо 

спостерігати збільшення надходжень від даного податку впродовж 

аналізованого періоду. Також одними із основних податкових надходжень 

виступають місцеві податки і збори, частка яких коливається від 25,6 до 28,8%, 

але ми можемо спостерігати зменшення даного показника упродовж 

аналізованого  періоду. 
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Рисунок 3 – Динаміка загальнодержавних податкових надходження до 

місцевих бюджетів України за 2014-2018 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [2] 

Структура місцевих податків та зборів, що мали найбільш вагомі 

показники у 2018 році. представлені на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Структура місцевих податків та зборів за 2018 рік, % [2] 

На рисунку 4 ми можемо побачити, що найбільше бюджетоутворююче 

значення має плата на землю – 29974,2 млн. грн, а його частка складає 88% від 

усіх місцевих податків і зборів. Єдиний податок також є основним джерелом 

наповнення місцевих бюджетів  у грошовому вираженні він складає 3299,1 млн. 

грн або 10% від усіх місцевих податків та зборів. Не менш важливими є плата 

за нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та транспортний податок, 

частка кожного з яких становить по 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. 
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РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ  

У  статті розкрито основні аспекти казначейського контролю. Визначено 

основні функції державної казначейської служби,  актуальні проблеми в 

системі казначейства. Обґрунтовано роль і місце казначейства в бюджетному 

процесі. Досліджено основні показники надходжень на канзачейські рахунки, 

впровадження інформатизації в роботу служби. Обґрунтовано напрями 

розвитку казначейського обслуговування бюджетів. 

Ключові слова:  Державна казначейська служба України, казначейське 

обслуговування бюджетів ,  бюджет, видатки,  кошторис, місцевий бюджет, 

доходи, фінансовий контроль . 

Актуальність. В умовах політичної, і, як наслідок, економічної кризи, 
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підвищується роль установ, які акумулюють державні фінансові ресурси та 

здійснюють контроль за їх цільовим використанням. Однією з таких установ є 

Державна казначейська служба, створення якої було викликане потребою у 

ефективному управлінні значними грошовими коштами. Створення системи, 

яка мала б бути незацікавленою ні в викривленні даних обліку і звітності, ні в 

затримці платежів, ні в управлінні фінансовими ресурсами на власний розсуд - 

є важливою проблемою державного управління. Тому запровадження системи 

казначейства стає об’єктивним процесом, а покладення на органи казначейства 

функцій касового виконання бюджету за доходами та видатками є логічним 

продовженням. 

Система казначейства займає визначальне місце в управлінні фінансовими 

ресурсами держави. Саме вона є тим головним фінансовим інститутом держави, 

завдяки якому суттєвих змін зазнав процес управління видатками державного 

бюджету. Єдиний казначейський рахунок наочно показує реальний стан 

фінансів, однією з важливих функцій Єдиного казначейського рахунку є 

можливість покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та 

надання позичок Пенсійному фонду України. Сьогодні все більш необхідним 

стає пошук і запровадження ефективної системи управління коштами 

державного бюджету. Викликом сьогодення залишається створення 

законодавчих умов для пожвавлення ринку фінансових послуг, залучення 

кредитних і приватних ресурсів як на центральному, так і на місцевому рівнях, 

а також забезпечення максимально ефективного виконання держбюджету.. 

Одним з державних органів, на який покладено функції державного 

фінансового контролю є казначейська служба України, зокрема, на стадії 

виконання бюджету. 

Проблематика. На сьогоднішній день постає питання щодо підвищення 

дієвості й ефективності функціонування казначейської системи виконання 

державного та місцевих бюджетів, спрямованої на зміцнення державної 

фінансової системи, дотримання принципів повноти, ефективності та 

результативності, цільового використання бюджетних коштів, покращення 

якості послуг, що надаються органами Казначейства. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порядок обслуговування 

бюджетів всіх рівнів органами Державної казначейської служби України, 

напрями вдосконалення та інформаційної модернізації досліджувалися такими 

науковцями, як О. О. Скорик, О. М. Севастєєва, Ю. О. Голинський, Л. М. Луців, 

Л. Гордієнко, І.В. Гнидюк та іншими. Над дослiдженням iсторiї, сучасностi та 

перспектив розвитку державного фiнансового контролю працювало багато 

вчених економiстiв, серед яких I. Белобжецький, М. Головань,  Л. Гуцаленко,  

А. Румянцев, С. Юргелевич. 

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів участі 

Державної казначейської служби в бюджетному процесі та обґрунтування 

напрямів розвитку казначейського обслуговування бюджетів. 

Виклад основного матеріалу. Державна казначейська служба України має 

широке коло повноважень і володіє методичним інструментарієм для 

забезпечення єдності технологій в процесі обслуговування бюджетів:  

- по-перше, володіючи унікальною інформаційно-технологічною 

інфраструктурою, наразі лише Казначейство здатне забезпечити комплексне 

охоплення операцій в секторі державних та місцевих фінансів. Інформаційні 

системи Казначейства дозволяють робити процес обслуговування бюджетів 

прозорим і відкритим;  

- по-друге, впровадження інноваційних механізмів управління 

бюджетними ресурсами є надзвичайно актуальним напрямом в умовах їх 

хронічної обмеженості. Крім того, широке застосування в платіжній системі 

Державної казначейської служби України сучасних електронних технологій і 

програмно-технічних засобів сприяє формуванню нових підходів до ефективної 

організації системи бюджетних платежів. 

Казначейський контроль не заснований на звiтах i пiдсумкових 

результатах, а вiдбувається в самому процесi виконання бюджету i надає змогу 

не тiльки проаналiзувати порушення, а й не допустити його. Тобто органами 

Казначейства забезпечується суворий контроль дотримання бюджетного 

законодавства, що є гарантiєю чiткого виконання бюджетної дисциплiни [1]. 
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Із заснуванням Державного казначейства України впровадження 

принципово нового контролю за виконанням бюджету стало реальним 

насамперед тому, що, виступаючи в ролі суб’єкта виконання бюджету, 

створений орган контролю сам став зацікавлений у розробці і впровадженні на 

практиці найбільш ефективної системи контрольних заходів.  Звичайно, не 

можна стверджувати, що контроль, здійснюваний органами Держказначейства 

на цей момент, ідеальний, однак такий контроль все ж відповідає вимогам 

ефективного управління більше, ніж будь-коли. 

Так, перейнявши весь процес виконання бюджету на себе, Державному 

казначейству вдалося забезпечити системність здійснюваного ним контролю. 

Системність казначейського контролю полягає у тому, що здійснювані 

Казначейством України контрольні дії не відокремлені одна від одної, а 

сформовані в одну систему контрольних заходів, спрямованих на досягнення 

однієї мети. 

Головною умовою забезпечення системності контролю за виконанням 

бюджету стала насамперед централізація бюджетних коштів на рахунках 

казначейства, переведення усіх розпорядників коштів міністерств і відомств на 

казначейську систему виконання бюджету. 

Завдяки цьому органи Державного казначейства нарешті отримали 

можливість увідповіднювати до поставленої мети – раціональне і цільове 

використання бюджетних коштів – кожну окремо взяту операцію, здійснювану 

в процесі виконання державного бюджету. Контроль і, за необхідності, 

корегування Державним казначейством кожної операції в ході виконання 

бюджету дали змогу поліпшити ситуацію в системі державних фінансів, про що 

доти не могло бути й мови [2; 3]. 

Як показує досвід, системність казначейського контролю виражається у 

здійсненні кожним органом казначейства надісланих йому доручень і 

забезпечується винятковою взаємодією всіх рівнів органів Державного 

казначейства, за якої орган казначейства вищого рівня одержує можливість 

управляти елементами, що є об’єктами контролю органів нижчого рівня. 
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Структура доходів та видатків різних рівнів бюджетів залежать значною 

мірою від форм та методів господарювання. У світовій практиці залежно від 

історичних і національних особливостей організації державного устрою та 

фінансової системи використовують банківську, казначейську або змішану 

системи касового виконання бюджетів.   

На думку Стояна В.І. «наявність великої кількості різних моделей 

управління бюджетними коштами та розподілу повноважень між органами 

влади щодо виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів суттєво 

ускладнює процес оцінки ефективності управління державними фінансами, 

місця казначейської служби у цьому процесі, а також виявлення потенційних 

шляхів підвищення ефективності управління бюджетними коштами. Тому 

доцільно розглянути низку основоположних елементів систем виконання та 

контролю за виконанням бюджетів у інших державах, що дозволить виявити 

основні умови функціонування даних систем»[11]. 

Так, у Великобританії виконання бюджетів забезпечують органи 

казначейства, у Швеції – відділ бюджету при Міністерстві фінансів, у Франції – 

Міністерство економіки і фінансів та Міністерство бюджету, державних 

рахунків та державної служби». 

В даний час Казначейство є одним з лідерів серед державних органів у 

використанні IT-технологій. Адже, від дієвості системи управління видатками 

багато в чому залежить обіговість фінансових ресурсів, своєчасне та 

раціональне фінансування державних програм та функцій. Запровадження 

системи казначейства забезпечило акумулювання фінансових ресурсів на 

єдиному казначейському рахунку та дало можливість оперативно управляти 

державними коштами. 

Застосування сучасних інформаційних технологій передбачає створення 

якісно нових форм організації діяльності органів Державної казначейської 

служби України та їх структурних підрозділів, оптимізацію взаємодії з 

органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом надання 

доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати 

електронні сервіси з використанням мережі Інтернет.  
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Впровадження електронного казначейства здійснюється шляхом 

застосування нових принципів використання передових інформаційних 

технологій: достовірності інформації та застосування електронного цифрового 

підпису; єдині технічні стандарти та сумісність; простота та впорядкованість; 

конфіденційність та інформаційна безпека [6].  

З цією метою в Національному банку України відкрито єдиний 

казначейський рахунок. Механізм функціонування єдиного казначейського 

рахунку регламентує Положення про єдиний казначейський рахунок, 

затверджене наказом Державного казначейства України від 26 червня 2002 р. 

№122 [7]. 

Одним з основних індикаторів розвитку економіки та виконання бюджету 

є динаміка коштів на рахунках Казначейства, які включають гривневі кошти, 

що обліковуються на єдиному казначейському рахунку (ЄКР), та кошти на 

валютних рахунках, відкритих на ім’я Казначейства. 

Окремо варто звернути увагу на створення та запровадження з                 

01.01.2018 року системи подання розпорядниками бюджетних коштів і 

державними цільовими фондами до органів Казначейства електронної звітності 

за програмою АС «Є Звітність», основна функція якої – це можливість 

здійснювати подання звітності до органів Казначейства через Інтернет.                

АС «Є-Звітність» передбачає створення особистого електронного кабінету 

розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та фондам 

загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі – 

клієнти Казначейства), які складають та подають фінансову та/або бюджетну 

звітність до органу Казначейства за місцем обслуговування. 

Обсяг коштів на ЄКР постійно змінюється: зростає під час надходжень 

податків, зборів та інших платежів до державного та місцевих бюджетів, а 

також надходжень на рахунки інших клієнтів,  зменшується під час пікових 

обсягів здійснення видатків та витрат розпорядниками, одержувачами 

бюджетних коштів та іншими клієнтами, які обслуговуються органами 

Казначейства.   
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На 1 січня 2019 року на ЄКР обліковувались кошти у сумі 9,9 млрд грн. 

(рис.1). За період 2013–2018 років (станом на 1 січня кожного року) цей 

показник становив відповідно 0,5 млрд грн, 1,7 млрд грн, 3,0 млрд грн, 9,0 млрд 

грн., 14,3 млрд грн та 5,1 млрд грн. Стосовно коштів на валютних рахунках 

Казначейства, їх гривневий еквівалент станом на 1 січня 2019 року становив 

47,2 млрд грн.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Валюта 3,7 3,2 12 35 33,4 63,5 47,2

ЄКР 0,5 1,7 3 9 14,3 5,1 9,9
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Рисунок 1 -  Динаміка коштів на рахунках Державної казначейської 

служби України у 2013-2019 рр, млрд.грн. [8]  

 

За період 2013–2018 років (станом на 1 січня кожного року) він складав 

відповідно 3,7 млрд грн, 3,2 млрд грн, 12,0 млрд грн, 35,0 млрд грн, 33,4 млрд 

грн та 63,5 млрд грн. Таким чином, загальний обсяг коштів на рахунках 

Казначейства у національній валюті (гривня) та в іноземній валюті                

(гривневий еквівалент) станом на 1січня 2019 року склав 57,0 млрд грн.  

Казначейство України має право залучати кошти єдиного казначейського 

рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та 

Пенсійного фонду України шляхом надання позик.  У 2018 році потреба у 

наданні позик місцевим бюджетам збільшилась. Протягом року було надано 

позик на суму 2,05 млрд грн, порівняно з минулим роком їх сума збільшилась 

на 0,98 млрд грн, або у 1,9 рази.  
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Однією з найбільших проблем для ЄКР залишається заборгованість 

Пенсійного фонду за позиками на покриття тимчасових касових розривів, яка 

утворилась у період з 2007 по 2014 роки, а також у 2018 році, і станом на 

01.01.2019 становить 52,8 млрд гривень. Впродовж 2018 року у Пенсійного 

фонду виникали тимчасові касові розриви пов'язані з виплатою пенсій, на 

покриття яких Казначейством було надано позик у сумі 89,5 млрд грн. Позика 

була погашена фондом не повністю, а лише у сумі 84,7 млрд грн. 

Можливості системи віддаленого фінансового документообігу дозволяють 

організувати юридично значущий і захищений документообіг, проводити 

реєстрацію, обробку, консолідацію та зберігання даних бюджетного процесу, а 

саме: 

 - створювати документи шляхом імпорту з зовнішніх систем, ручного 

введення,  копіюванням з існуючих документів; 

 - друкувати документи на локальних і мережевих принтерах; 

 - вести архів документів; 

 - зашифровувати і розшифрувати документи; 

 - формувати і перевіряти електронно-цифровий підпис документа; 

 - здійснювати різні контролі: на коректність заповнення документів, 

відповідність довідників, наявність підписів, зміна станів; 

 - експортувати документи в зовнішні системи; 

 - здійснювати доставку документів між адресатами (відправка-

отримання); 

Одним з напрямків розвитку СДО є розробка механізму електронного 

оплати грошових зобов’язань одержувачів бюджетних коштів. Дані заходи 

проводяться з метою створення умов для інтеграції процесів управління 

державними закупівлями і виконання бюджетів бюджетної системи держави. 

Отже, введення СДО за допомогою ПТК «Клієнт Казначейства – 

Казначейство» із застосуванням цифрового підпису дає можливим виконувати 

наступні функції: 

 обмін документами, що включають в себе планові показники та планів 
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асигнувань, розподіли міжбюджетних трансфертів в розрізі кодів і 

бюджетів; 

 обмін інформацією щодо зобов’язань та бюджетних фінансових 

зобов’язань, використання сучасних методів шифрування при 

застосуванні електронного цифрового підпису; 

 вільне користування клієнтами казначейства інформацією про грошові 

операції на їх рахунках. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна з впевненістю стверджувати, що 

впровадження в роботу та використання системи дистанційного 

обслуговування серед клієнтів органів казначейства дозволить: упорядкувати 

всі етапи з обслуговування клієнтів казначейства під час процесу виконання 

бюджетів; зменшення постійних видатків на обслуговування бюджетів; 

оперативніше приймати до виконання інформацію, та більш прискорено 

передавати її, це дає можливість значно зменшити об'єм часу на виконання 

бюджетів; збільшити захист інформаційної системи ДКСУ, цей фактор є 

насамперед  важливим в умовах зовнішньої агресії щодо України; місцевим 

радам  в режимі «наживо» спостерігати за станом всіх своїх рахунків; 

заощадити бюджетні кошти для країни за допомогою зменшення витрат на 

матеріали для друку і передачі документів, а також економії часу [10]. 

Ще одним головним моментом, окрім значної економії бюджетних коштів 

є зменшення обігу паперових документів. Нововведення стосуються 

безпосередньо процедури виконання бюджетів. На практиці це виглядає 

наступним чином, бюджетні зобов’язання і бюджетні фінансові зобов’язання 

(підтверджуючі документи, а саме угоди, товарні накладні), які необхідно 

подавати до органів ДКСУ з платіжним дорученням, необхідно надати  тільки 1 

раз. В електронному вигляді документ буде зберігатися в інформаційній 

системі, отже скільки б разів не використовувався той чи документ з метою 

підтвердження чергового платежу (на приклад, під час оплати довгострокового 

будівництва) можна буде виконувати з простим посиланням на віртуальну 

копію, що зберігається в базі даних. 
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Кожна електронна копія документа або ж сам електронний документ 

повинен затверджуватися електронним цифровим підписом, а отже можна 

зробити висновок, що вся інформація, яка знаходиться в документах бази даних 

є повною, достовірною, і цілком законною для роботи з нею та використанні її 

надалі. 

Однак поряд з позитивними моментами залишається й ряд невирішених 

питань, що не дозволяють казначейству зайняти належного йому місця серед 

органів державної виконавчої влади, а, навпаки, з кожним роком, усе більше й 

більше гальмуючи його природний розвиток. Це й недосконалість технічної 

бази, і відсутність належної кількості високопрофесійних кадрів, і 

розструктурованість у законодавчій базі щодо повноважень у сфері 

бюджетного перерозподілу тощо. 

Крім того, розглянувши основні проблеми управління фінансовими 

ресурсами держави, які акумульовані на Єдиному казначейському рахунку, 

можна сказати, що з кожним роком коштів на казначейському рахунку стає 

більше, але цього все одно недостатньо при високих витратах Казначейства. 

Проблема управління фінансовими ресурсами держави на Єдиному 

казначейському рахунку залишається актуальною, бо не дивлячись на усі 

нововведення і покращення даної системи, оперативне управління коштами 

залишається неефективним. У зв'язку із цим виникає питання про вибір форми 

організації казначейства у майбутньому, що стане предметом подальших 

досліджень. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ФАБРИКА 

ДОМ» 

У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану 

підприємств в цілому, а також ТОВ «ФАБРИКА ДОМ», зокрема. 

Обґрунтовано основні методичні підходи до його здійснення, а також 

визначено особливості застосування кожного з них. 

Ключові слова: фінансовий стан, аналіз, підприємство, прийоми, методи, 

чинники. 

Управління підприємством – це складний процес, що потребує постійного 

контролю за діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності його 

функціонування, а також визначення перспектив його розвитку. Проблема 

аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і сьогодні, 

оскільки, з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його 

досягнення, а з іншого – визначає передумови розвитку підприємства. 

Головним завдання будь-якого підприємства є отримання прибутків. 

Контроль і вирахування аналізу фінансового стану підприємств дає змоги 

визначити наскільки ефективно чи неефективно працює підприємство. У 

сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна 

складова процесу управління підприємством. Головним напрямком його 

практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності 

функціонування підприємства, визначення перспектив його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень показав, що проблемі управління фінансовим 

станом підприємств та ефективності його оцінки присвячено багато публікацій, 

серед  яких варто виділити праці наступних науковців: Безбородової Т.В., 

Бунди О. М., Крючко Л.С., Лісовської Г.О., Мосьондз О.Б., Перової О.М. 
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Зазначеним авторам вдалось успішно виокремити напрями, поєднати та 

удосконалити методи аналізу фінансового стану підприємства. 

Метою дослідження є : 

‒ розкрити сутність фінансового стану підприємства; 

‒ навести прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства; 

‒ представити методи, що використовуються при проведенні аналізу     

фінансового стану підприємства. 

Зокрема, Безбородова Т.В. вважає, що за умов переходу економіки України 

до ринкових відносин,  суттєвого розширення прав підприємств у галузі 

фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного 

аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, 

платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і 

зміцнення фінансової стабільності, оздоровлення підприємств та виходу їх з 

кризового стану. [2] 

Крючко Л.С. вважає, що господарська діяльність підприємств відбувається 

завдяки організованому, якісному, своєчасному та ефективному управлінню, 

що являє собою сукупність взаємопов'язаних послідовно здійснюваних 

функцій. Тому, необхідно провести дослідження сутності, завдань і 

необхідності системного аналізу фінансового стану підприємств, а також 

дослідження всіх існуючих методів, принципів і методик аналізу фінансового 

стану підприємства та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. [5] 

В сучасних умовах господарювання підприємств усіх форм власності 

істотно підвищились показники ризикованості діяльності та, як наслідок, 

стандарти відповідальності за результати роботи, які багато в чому залежать від 

об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного 

фінансового стану підприємства. У зв’язку з цим зростає роль і значення такого 

важливого напрямку аналітичної роботи, як аналіз фінансового стану 

підприємств. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
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визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів [7, с. 115]. 

Фінансовий стан підприємства визначається елементами, що зображені на 

рис.1. 

За допомогою фінансового аналізу розв'язується широке коло завдань – від 

елементарного нарахування відсотків і до складних інвестиційних, кредитних 

та комерційних проблем у різних постановках, які залежать від конкретних 

умов. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Елементи фінансового стану підприємства 

 

Основні завдання фінансового аналізу: 

‒ виявлення ступеня збалансованості між рухом матеріальних і фінансових 

ресурсів, оцінка потоків власного і позикового капіталу в процесі 

економічного кругообороту, спрямованого на отримання бажаного 

прибутку, підвищення фінансової стійкості; 

‒ оцінка правильності використання грошових коштів для підтримки 

ефективності структури капіталу; 

 

Елементи 
фінансового 

стану 
підприємства: 

прибутковість роботи підприємства 

оптимальність розподілу прибутку, що залишився 
у розпорядженні підприємства після сплати 

податків і обов’язкових платежів  

наявність власних фінансових ресурсів не лише 
мінімально-необхідного рівня для організації 
виробничого процесу і процесу реалізації 

продукції 

раціональне розміщення основних і оборотних 
фондів 

платоспроможність та ліквідність 



204 

‒ контроль правильності руху фінансових потоків підприємства, дотримання 

норм і нормативів використання фінансових і матеріальних ресурсів 

[4,с.89]. 

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з 

використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить 

критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за 

певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити 

"больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого 

використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. 

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької 

платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у 

постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану 

прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних 

санкцій. [3, с. 36] 

 Традиційна практика оцінювання фінансового стану підприємства 

включає різні прийоми аналізу. Вони зазначені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Основні прийоми фінансового аналізу підприємств 

Назва Опис 
горизонтальний 
(часовий) аналіз порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; 

вертикальний 
(структурний) 

аналіз 

визначення структури фінансових показників з оцінюванням впливу 
різних чинників на кінцевий результат; 

трендовий аналіз 
порівняння кожної позиції звітності з низкою попередніх періодів та 
визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, 

незалежної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів;
аналіз відносних 

показників 
(коефіцієнтів) 

розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями 
різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; 

порівняльний 
аналіз 

внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за 
окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств 

(філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми 
порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та 

середніми показниками;

факторний 
аналіз 

визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний 
показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не 
мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний 
аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний 

показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли 
його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.
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Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства – 

об'єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей 

підвищення ефективності формування й використання грошових ресурсів – 

можуть застосовуватися різні методи фінансового аналізу підприємств. 

[6,с.382]. Вони зазначені у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Методи фінансового аналізу підприємств 

Назва Види 

Неформалізовані методи 
аналізу 

засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не 
на сталих аналітичних взаємозв'язках і залежностях: 
– метод експертних оцінок і сценаріїв; 
– психологічний метод; 
– морфологічний метод; 
– порівняльний метод; 
– побудова системи показників; 
– побудова системи аналітичних таблиць. 

Формалізовані методи 
аналізу 

засновані на жорстко формалізованих аналітичних залежностях: 
– метод ланцюгових підстановок; 
– метод арифметичної річниці; 
– балансовий метод; 
– метод процентних чисел; 
– інтегральний метод; 
– диференціальний метод; 
– метод простих і складних відсотків; 
– дисконтування. 

Традиційні 
методи 

 

– метод середніх і відносних величин; 
– метод угруповання; 
– графічний метод; 
– індексний метод; 
– елементарні методи обробки рядів динаміки. 

Математико– 
статистичні 
методи 

 

– кореляційний аналіз; 
– дисперсний аналіз; 
– факторний аналіз; 
– метод головних компонентів. 

 

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану 

підприємства, за доступністю можна поділити на: 

‒ відкриту – інформація, яка міститься у фінансовій звітності та статистичній 

звітності, виходить за межі підприємства, а отже, є відкритою; 

‒ закриту – планові та прогнозні показники підприємства, ліміти і тарифи, 

система їх оцінювання та регулювання фінансової діяльності. [1, с. 96] 
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Інформаційною базою оцінювання фінансового стану підприємства є: 

‒ Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), який складається з активу і 

пасиву та свідчить про фінансування активів за допомогою власного та 

прирівняного капіталу на дату балансу. Інформація використовується для 

оцінювання структури ресурсів підприємства, їхньої ліквідності та 

платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у 

позиках, оцінювання і прогнозування змін в економічних ресурсах; 

‒ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) 

відображає доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства 

за звітний період. Інформація використовується для оцінювання і 

прогнозування діяльності підприємства, структури доходів і витрат; 

‒ Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом) (форма № 

3) відображає генерування і використання коштів упродовж звітного 

періоду. Інформація використовується для оцінювання і прогнозування 

операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства; 

‒ Звіт про власний капітал (форма № 4) відображає зміни в складі власного 

капіталу підприємства упродовж звітного періоду. Інформація 

використовується для оцінювання і прогнозування змін власного капіталу; 

‒ Примітки до звітів включають додатковий аналіз статей звітності. 

Інформація використовується для оцінювання і прогнозування облікової 

політики, ризиків, діяльності підрозділів підприємства; 

‒ дані статистичної звітності та оперативні дані (наприклад: звіт керівників 

підприємства, звіт аудитора, звертання ради директорів до акціонерів). 

[4,с.123] 

Крім фінансової звітності, використовується інша інформація, яка 

доступна тільки персоналу підприємства, зокрема, планово-нормативна 

(фінансовий план, нормативи), конструкторсько-технологічна інформація, інша 

інформація (маркетингові дослідження, закони, інструкції, експертна 

інформація). 
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Фінансові результати ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» оцінюються з різним 

ступенем деталізації залежно від цілей аналізу, існуючої інформації, 

програмного, технічного та кадрового забезпечення. Найбільш доцільним є 

виділення процедур експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансових 

результатів, де розрізняють ряд показників: 

‒ загальні показники характерні для всіх галузей економіки, специфічні 

‒ для окремих галузей; 

‒ первинні показники формуються за даними обліку планової інформації, 

похідні – розраховуються на базі первинних даних; 

‒ синтетичні (інтегральні) показники узагальнюють складні економічні явища 

та процеси; 

‒ результативний показник – це показник, що є об’єктом дослідження. 

Отже, аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства є 

невід’ємною частиною фінансово-економічного аналізу.  

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 

фінансових ресурсів. [2] 

Аналіз фінансових результатів здійснюють за даними фінансової та 

статистичної (особливо в умовах сільськогосподарських підприємств) звітності. 

Аналіз фінансового стану підприємства дає якісну та кількісну інформацію про 

його діяльність, яка необхідна для багатьох суб’єктів ринку. 
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ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ 

ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

У статті здійснено аналіз сучасного стану податкових надходжень до 

Державного бюджету України. Проаналізовано структуру податкових 

надходжень, її ефективність та динаміку протягом 2015-2019 рр. Вказано ряд 

факторів, які негативно впливають на систему податків. На основі чого 

представлено перелік методів та пропозицій щодо вдосконалення податкової 

системи. 

Ключові слова: податкові надходження, прямі податки, непрямі податки, 

податок на додану вартість, акцизних податок, податок на доходи фізичних 
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В умовах розвитку національної економіки формування доходів 

Державного бюджету безпосередньо залежить від сталого механізму 

забезпечення власними фінансовими ресурсами, які мають бути отримані 

переважно за рахунок податкових надходжень. Податкові надходження є  

основним джерелом наповнення бюджету, за допомогою якого держава 

здійснює перерозподіл грошових коштів між різними верствами населення, 

регіонами та сферами економіки. 

 Крім цього за допомогою податкових надходжень здійснюється 

фінансування соціального захисту населення, надання послуг з освіти, охорони 

здоров’я, розвитку житлово-комунального господарства. В зв’язку з цим, 

дослідження впливу податкових надходжень на формування доходів 

Державного бюджету є своєчасним та актуальним. 

Вивченню проблемних питань, пов’язаних з дослідженням податкових 

надходжень до Державного бюджету, присвячені праці таких вітчизняних 

науковців як: Гусаревич Н.В., Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. та інші. 

Мета дослідження полягає у теоретичному та практичному обґрунтуванні 

основ функціонування загальнодержавних податків, через проведення аналізу 

сучасного стану податкових надходжень та визначені їх ролі у формуванні 

дохідної частини Державного бюджету. 

Для виконання державою своїх функцій необхідно постійно наповнювати 

Державний бюджет. Дохідна частина бюджету є фінансово-економічною 

основою для здійснення відповідних повноважень учасниками бюджетного 

процесу та виконання покладених завдань на органи державної влади. Варто 

зазначити, що дохідна частина бюджету включає: податкові надходження, 

неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні 

трансферти та цільові фонди. Основні види доходів до Державного бюджету 

України наведено у табл. 1. Дані таблиці 1  свідчать про те, що у доходах 

Державного бюджету України протягом 2015-2019рр. найбільшу частку 

займають податкові  надходження. Загалом відсоток податкових надходжень до 

бюджету коливаються у межах 83,3-87,5%.  Неподаткові надходження та інші 

доходи становлять 13% та 6% відповідно. 
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Таблиця 1 – Частка податкових надходжень у Державному бюджеті 

України у 2015-2019 рр., млрд. грн. 

Показник 2015 2016 2017 2018   2019 Відхилення  

(2019/2015) 

Податкові надходження  409,4 502,8 610,8 724,8 787,7 378,3 

Неподаткові надходження  75,5 66,1 86,2 111,2 112,4 36,9 

Інші надходження  6,8 6,7 5,0 6,8 8,2 1,4 

Доходи Державного 
бюджету України  

491,7 575,6 702,0 842,8 908,3 416,6 

Частка податкових 
надходжень у державному 
бюджеті, % 

83,3 87,5 87,0 85,9 86,7 3,4 

Джерело: розроблено автором на основі даних [2] 

В Україні найбільшу частку серед доходів займають податки, адже, 

протягом усіх років незалежності було мінімізовано шляхи залучення 

альтернативних джерел надходжень.  

Згідно з українським законодавством, система податкових надходжень 

побудована на основі прямих та непрямих податків, які включені до переліку 

загальнодержавних [4]. Звідси, можна виокремити такі основні складові: 

податок на додану вартість, акцизний податок, мито (ввізне та вивізне), податок 

на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та інші податки  

(рис. 1).  

Найбільший обсяг доходів отримано від податку на додану вартість, його 

частка у податкових надходженнях становить 39%. Податок на додану вартість 

займає найбільшу частку у зв’язку з тим, що він створюється на всіх стадіях 

виробництва та обігу. Іншими факторами значного доходу від ПДВ є висока 

податкова ставка, надмірна централізація бюджетних ресурсів, своєчасне 

виявлення ризиків недонадходження цього податку до бюджету, а механізм 

його відрахування практично не дає можливості ухилитися від його сплати, що 

сприяє податковій дисципліні платників.  
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Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, зокрема його частка 

складає 23 %. Дещо менші показники займають такі податки як акцизний, 

податок на прибуток підприємств, місцеві  податки і збори та плата за 

користування надрами. Їхня частка у податкових надходженнях становить 17%, 

9%, 7% та 5% відповідно. 

39%

23%

17%

9%

7%
5%

0

ПДВ

Податок на доходи фізичних 
осіб

акцизний податок 

податок на прибуток 
підприємств 

місцеві податки і збори 

плата за користування 
надрами 

 

Рисунок 1 – Структура податкових надходжень у 2019 році, % 

Джерело: розроблено автором на основі даних [3] 

 

Варто зазначити,  зі структури податкових надходжень видно, що частка 

кожного із податків постійно змінюється. Динаміка податкових надходжень до 

Державного бюджету України представлена у табл. 2. 

Протягом аналізованого періоду доходи, отримані від непрямих податків, 

більше, ніж удвічі, перевищують відповідні доходи Державного бюджету 

України від прямих податків. Зокрема у 2019 році сума непрямих податків 

становила 572,1 млрд. грн., а надходження від прямих податків складали 230,            

8 млрд. грн. Це пояснюється тим, що непрямі податки ефективніші в 

фіскальному аспекті, оскільки оподатковують споживання, яке є більш 

стабільною і негнучкою величиною, ніж прибутки. Від них тяжко ухилитись і 

досить легко контролювати їх сплату. Непрямі податки не впливають на 

процеси нагромадження, але вони регресивні в соціальному аспекті і значно 

впливають на загальні процеси ціноутворення.  
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Таблиця 2 – Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету 

України протягом 2015-2019 рр., млрд. грн. 

Податки 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення

(2019/2015)

Непрямі, в т.ч.: 281,9 345,9 446,6 520,2 572,1 290,2

ПДВ 178,5 235,5 313,9 374,5 409,7 231,2

Акцизний податок  63,1 90,1 108,2 118,6 121,7 58,6 

Мито  40,3 20,3 24,5 27,1 25,7 -14,6 

Прямі, в т.ч.: 127,7 157,8 180,6 233,3 230,8 103,1

ПДФО 45,1 59,8 75,19 91,7 106,1 61 

Податок на прибуток 
підприємств 

34,8 54,3 66,9 96,8 95,5 60,7 

Інші податки  47,8 43,7 38,5 35,8 29,2 -18,6 

Джерело: розроблено автором на основі даних [3] 

 

У період з 2015-2019 рр. найбільшу суму надходжень до Державного 

бюджету України складав податок на додану вартість. Так, у 2019 році його 

сума становила 409,7 млрд. грн., що на 231,2 млрд. грн. менше ніж у 2015 році. 

На другому місці знаходиться акцизний платок, який у 2019 році збільшився на 

3,1 млрд. грн. порівняно з 2018 роком. Зростання даних податків було 

спричинене посиленням фіскальної функції, що спричинило збільшення 

податкового навантаження на споживання. 

Податок на доходи фізичних осіб у 2019 році становив 106,1 млрд. грн., що 

на 14,4 млрд. грн. більше ніж у 2018 році. Збільшення суми надходжень від 

даного показника пов’язано зі зростанням суми мінімальної заробітної плати. 

Податок на прибуток теж мав тенденцію до збільшення, це було 

спричинене доволі високими ставками, підвищенням платоспроможності 

підприємств, зменшенням податкового боргу за цим податком, стимулюванням 

дисципліни платників за допомогою податкових пільг. 

Низька питома вага доходів бюджету від мита свідчить про незначне 

фіскальне значення цього платежу. Це пояснюється не досить раціональною 

структурою експорту та імпорту та відсутністю прямого втручання держави в 

регулювання цих процесів. 
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Загальними чинниками, які вплинули на зростання податкових надходжень 

дохідної частини стало значне зростання податкових надходжень зумовлене 

постійним проведенням державою детінізації економіки та боротьбою із 

компаніями, які ухиляються від сплати податків, а також збільшення кількості 

об’єднаних територіальних громад внаслідок децентралізації, які можуть краще 

контролювати сплату податкових платежів та обов’язкових зборів на 

об’єднаній території. 

Не зважаючи на збільшення сум податкових надходжень до державного 

бюджету, податкова система залишається недосконалою. Серед основних 

недоліків можна виділити: 

- неефективна податкова політика, що викликає явище ухилення від 

сплати податків та диспропорції у розподілі податкового навантаження. 

- тінізація економіки України; 

- проблема подвійного оподаткування;  

- недосконалої системи збору податків; 

- нестабільність податкового законодавства; 

- кризовий стан економіки протягом останніх років. 

Усунення даних недоліків є тривалим процесом та вимагає великих зусиль. 

Тому, щоб подолати проблеми, які негативно впливають на надходження 

податків до державного бюджету можна запропонувати такі напрями: 

- необхідно збільшувати оподаткування великих платників податків, 

адже саме у їх руках зосереджена найбільша кількість фінансових ресурсів. 

- зменшити кількість наданих податкових пільг, створити та законодавчо 

затвердити перелік напрямів, на які вони надаються. 

-  посилити контрольні заходи за сплатою податку на прибуток. 

- удосконалення податкового законодавства, орієнтація його на рівень 

високо розвинутих країн. 

Викладені пропозиції є досить ефективними на цьому етапі розвитку нашої 

держави. Зокрема, перелічені методи є характерними для розвинутих держав, 

де рівень соціально-економічного забезпечення населення є досить високим. 
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Можна стверджувати, що дослідження ролі податків у дохідній  частині 

бюджету держави є досить актуальним, насамперед тому, що саме бюджет 

характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному 

здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна 

стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет 

органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної 

внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання 

економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових 

інтересів країни [6, с. 11].  

 Отже, податки є одним із найважливіших видів державних доходів. За 

рахунок податків у дохідній частині державного бюджету України формується 

більша частина доходів держави, що дає можливість фінансувати програми 

соціального захисту населення, соціальні та культурні заходи, науку та 

державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову 

економіки. Зростання обсягів податкових надходжень протягом аналізованого 

періоду 2015-2019 рр. тільки позитивно відобразилось на соціально-

економічному житті держави. Як висновок, податкові надходження є 

найважливішими категоріями для бюджетної системи в цілому та для дохідної 

бази державного бюджету, оскільки вони є основними джерелами формування 

дохідної частини бюджету. 
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У статті досліджені підходи різних науковців щодо визначення поняття 

«фінансова рівновага», зроблено узагальнення. Сформовано методичні підходи 

до оцінки фінансової рівноваги суб’єкта господарювання.  
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фінансові ресурси, фінансова звітність. 

Постановка проблеми. Глобальні зміни економічного середовища 

спонукають сучасні підприємства до пошуку шляхів підвищення їхньої 

фінансово-економічної стійкості. Це стає можливим завдяки вивченню 

фінансового стану суб’єкта господарювання, встановленню проблем і 

вивченню можливостей, які здатні його оптимізувати. В умовах динамічного 

зовнішнього середовища функціонування підприємств така ситуація потребує 

визначення методичних підходів до оцінки фінансової рівноваги для прийняття 

більш обґрунтованих фінансових рішень.  

Ціллю статті є дослідження теоретичних підходів до оцінки фінансової 

рівноваги підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Прагнення науковців дійти 

більш чіткого розуміння законів та закономірностей функціонування економіки 

обумовили глибокі та дискусійні дослідження її рівноважних станів. Вивченню 

фінансової рівноваги як різновиду економічної рівноваги системи приділяють 

значну увагу у своїх працях зарубіжні та вітчизняні науковці, серед яких: 

В.Г. Бєлоліпецький, І.О. Бланк, Б. Коласс, Л.А. Лахтіонова, Т.Є. Унковська. 



216 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність діагностики 

фінансової рівноваги викликана своєчасним встановленням проблем 

порушення стійкості фінансового стану корпорації. Отже, поняття 

«діагностика» потребує уточнення з позицій забезпечення фінансової 

рівноваги, адже від визначення та оцінки стану функціонування суб’єктів 

економічного процесу залежить розроблення комплексу профілактичних 

заходів, рекомендацій та процедур, спрямованих на його поліпшення або 

попередження несприятливих для його функціонування ситуацій та подій у 

невизначеному ринковому середовищі. 

Поняття фінансової рівноваги є відносно «молодим» у системі економічної 

науки, оскільки його виникнення пов’язано з розвитком концепцій фінансового 

менеджменту та корпоративного менеджменту. Відтак одностайного підходу до 

визначення поняття «фінансова рівновага» серед економістів не 

спостерігається, більш того, наукова дискусія щодо трактування його сутності 

набуває все більшої актуальності в умовах активізації розвитку антикризового 

управління суб’єктами господарювання. Так, Р. С Папєхін зазначає, що 

фінансова рівновага відображає збалансованість розвитку підприємства, тому її 

можна досягти завдяки оптимальному поєднанню рівнів дохідності та ризику 

[7, с.14]. Видатний науковець Поддєрьогін А.М. вважає, що фінансова 

рівновага–це характеристика стану фінансової діяльності підприємства, за 

якого потреба в збільшенні обсягу активів підприємства балансується 

можливостями підприємства щодо формування його фінансових ресурсів                

[8, c.182]. Класик вітчизняної теорії фінансового менеджменту Терещенко О.О. 

визначає те, що фінансова рівновага передбачає що грошові надходження 

підприємства дорівнюють або перевищують потребу в капіталі для виконання 

поточних платіжних зобов’язань [9, c.277]. Абрютіна М.С. досліджуючи дану 

дефініцію вважає, що фінансова рівновага, рівень як власного капіталу і не 

фінансових активів, так і рівень позикового капіталу і фінансових активів                 

[1, c.11].  
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Білик М.Д. [2, c.228] характеризує фінансову рівновагу підприємства як 

відповідність обсягів формування та споживання власних фінансових ресурсів. 

Досягнення стану фінансової рівноваги, на її думку, є однією із найважливіших 

умов збереження фінансової стабільності, оскільки зростання можливостей 

щодо забезпечення приросту власних фінансових ресурсів передбачає 

підвищення фінансової стійкості та передбачає зростання ринкової вартості 

підприємства. Мошенський С.З. та Олійник О.В. [4, c.82] у визначенні суті 

фінансової стійкості визначають основною передумовою її дотримання умов 

фінансової рівноваги між власними та запозиченими джерелами. Якщо 

порівнювати думки цих авторів, то розуміємо, що Білик М.Д. [2, c.228] вбачає 

рівновагу між формуванням та використанням лише власних фінансових 

ресурсів, а Мошенський С.З. та Олійник О.В. [4, c.82] визначають можливість 

настання рівноваги між власними та залученими джерелами.  

В першому випадку автор характеризує ресурсний бік з точки зору 

виключно власних коштів, в другому випадку – характеристика наводиться з 

боку джерел формування ресурсів. Аналіз наукових підходів до поняття 

«фінансова рівновага підприємства» дозволяє зробити висновок, що вона 

досягається оптимізацією співвідношення між часткою коштів, що 

капіталізуються, і тією їх часткою, що спрямовується на споживання, а також 

узгодження джерел формування та напрямів використання власних фінансових 

ресурсів, встановлення оптимального співвідношення між внутрішніми та 

зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів, а отже, 

підтримання належного рівня платоспроможності та ліквідності суб’єкта 

господарювання, що досягається шляхом відповідної організації руху грошових 

потоків у часі та просторі шляхом управління грошовими потоками такого 

суб’єкта господарювання. 

Досягнення фінансової рівноваги є пріоритетним завданням фінансового 

менеджменту, адекватне вирішення якого відбувається шляхом забезпечення 

ефективного функціонування ряду важливих підсистем управління: 

фінансовими результатами, платоспроможністю, діловою активністю, 

фінансовою стійкістю та безпекою промислового підприємства, що сприяє його 

стійкому економічному розвитку [6, с. 82–83; 5, с. 148–149].  
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З позицій формалізованої інтерпретації фінансової рівноваги підприємства 

як стану ефективності його господарської діяльності найбільш адекватно даний 

стан характеризує відношення показників чистого руху коштів за звітний 

період та фінансового результату господарської діяльності, що об’єктивно 

відображає наявний ступінь збалансованості надходження економічних вигод 

та притоку грошових коштів на підприємстві (1).  

ФРП = ЧРК / ФРгд    (1) 

де ФРП – коефіцієнт фінансової рівноваги підприємства; ЧРК – чистий рух 

коштів за звітний період; ФРгд – фінансові результати господарської діяльності 

підприємства.  

В процесі оцінки фінансової рівноваги підприємства обов’язково 

необхідно враховувати ту обставину, що значення показників чистого прибутку 

та чистого руху грошових коштів за звітний період не можуть бути тотожними, 

оскільки:  

1) в основі визначення фінансових результатів лежить метод нарахування 

та відповідності доходів і витрат, тоді як розрахунок величини грошових 

коштів здійснюється за касовим методом;  

2) сума амортизаційних відрахувань входить до складу витрат, а отже, 

призводить до зменшення величини фінансових результатів господарської 

діяльності підприємства, але не спричиняє відтоку грошових коштів суб’єкта 

господарювання;  

3) можливе здійснення бартерних операцій, наявність дебіторської 

заборгованості на підприємстві [3, с. 82; 9, с. 163–164].  

Забезпечення максимального наближення, а не ототожнення значень 

показників фінансового результату господарської діяльності та чистого руху 

коштів за звітний період є базовою основою для стійкого підвищення 

прибутковості, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпечення 

фінансової рівноваги, що сприяє стійкому економічному розвитку промислових 

підприємств.  
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Ключовою умовою фінансової рівноваги підприємства є досягнення 

збалансованості між надходженням економічних вигод та притоком грошових 

коштів на підприємство, про що свідчить наближеність додатних значень 

показників чистого руху коштів за звітний період (+ ЧРК) та фінансового 

результату господарської діяльності підприємства (+ ФРгд ) (2).  

ФРП = +ЧРК / +ФР ≈1    (2) 

де ЧП – чистий прибуток; “+” – додатне значення показника.  

Відношення 2 характеризує збалансований стан фінансової рівноваги 

суб’єкта господарювання, тоді як використання відношення 1 є більш 

універсальним інструментом, застосування якого дозволяє оцінити наявний 

(фактичний) стан фінансової рівноваги промислових підприємств з 

урахуванням їх рівня збалансованості надходження економічних вигод та 

припливу грошових коштів. 

Запропонований підхід до оцінки стану фінансової рівноваги (формули 1, 

2) є важливим методичним інструментарієм у системі управління фінансовою 

рівновагою промислових підприємств, використання якого дає змогу:   

1) визначити наявний рівень збалансованості надходження економічних 

вигод та припливу грошових коштів на підприємстві;  

2) комплексно оцінити фінансову результативність господарської 

діяльності, прибутковість, платоспроможність, фінансову стійкість суб’єкта 

господарювання;  

3) оперативно визначити ключові резерви підвищення фінансової 

результативності господарської діяльності, досягнення фінансової рівноваги 

підприємства та забезпечити їх ефективну мобілізацію і реалізацію;  

4) діагностувати реальний рівень ефективності управління фінансовою 

рівновагою підприємства та обґрунтувати основні напрями економічного 

розвитку суб’єкта господарювання;  

5) забезпечити розробку та реалізацію адекватних заходів менеджменту 

щодо оптимізації стану фінансової рівноваги підприємства в системі 

забезпечення його стійкого економічного розвитку.  
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Запропоновані методичні підходи до оцінки фінансової рівноваги 

підприємства є важливими інструментами, використання яких менеджерами дає 

змогу забезпечити комплексний підхід для ефективного управління фінансовою 

рівновагою промислових суб’єктів господарювання як важливої та необхідної 

умови забезпечення їх стійкого економічного розвитку.  
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ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

У статті висвітлено теоретичні аспекти процесу планування та 

прогнозування податкових надходжень до Державного бюджету, досліджено 

основні етапи планування на державному рівні та окреслено чинники, які 

можуть вплинути на результативність планування. 

Ключові слова: бюджет, доходи, податкові надходження, планування, 

прогнозування. 

Постановка проблеми. Формування дохідності Державного бюджету 

України за податковими надходженнями, а також рівень соціально-

економічного розвитку країн, залежить не лише від відповідного процесу 

адміністрування податків, але й також від наявності науково обґрунтованих 

планів та прогнозів, прийнятих на основі управлінських рішень, прозорості 

механізмів формування, розподілу і використання валового внутрішнього 

процесу . Планові і прогнозні показники податкових надходжень є базовими 

соціально-економічними орієнтирами розвитку держави на відповідну 

перспективу. Їх вагома роль пояснюється тим, що окрім визначення певної 

питомої ваги в структурі доходів бюджету, саме їх кількісний показник 

визначає обсяг, а відповідно і якість фінансування охорони здоров’я, освіти, 

оборони, правопорядку, культури [6]. 

Ціллю статті є теоретичне обґрунтування процесу прогнозування та 

планування податкових надходжень до державного бюджету. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження різних аспектів 

цієї проблеми здійснювали такі провідні вчені як Базілінська О., Вишневський 

В., Гнидюк І., Каламбет С., Костіна Н., Крисоватий А., Липницький Д., 

Литвиненко Я., Нікітішин А., Соколов М., Чугунов І,, Тарангул Л., Теліженко 

О. та інші. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Податкове прогнозування 

охоплює всі аспекти податкової роботи державних органів, що визначають 

кількісні параметри у сфері оподаткування. З цього виходить, що 

прогнозування податкових надходжень є особливою частиною даного процесу. 

Як законодавчо закріплене поняття, прогнозування податкових надходжень 

бюджету – це регламентована нормами права діяльність уповноважених 

державою органів у сфері оподаткування, направлена на визначення тенденцій 

очікуваного рівня податкових надходжень бюджету у майбутньому, яка є 

орієнтиром під час бюджетного планування [5]. З вищенаведеного визначення 

випливає необхідність чіткого розуміння в законодавстві України не лише 

методики прогнозування податкових надходжень, а й закріплення функцій, 

обов'язків та відповідальності за безпосередніми учасниками даного процесу, 

регламентування їх взаємозв'язків та обміну необхідною інформацією. Щодо 

планування податкових надходжень, то це комплексний багатогранний процес 

щодо формування податкових надходжень бюджету держави з метою 

фінансового забезпечення соціального та економічного розвитку як окремих 

адміністративно-територіальних одиниць, так і країни в цілому [1]. 

Основною метою податкового прогнозування і планування виступає 

необхідність економічно обґрунтовано забезпечити якісні та кількісні 

параметри бюджетних завдань і перспективних програм соціально-

економічного розвитку країни. Виконати дане завдання можна в якості 

розрахунку на один фінансовий рік (поточне податкове планування), так і на 

більш тривалу перспективу (податкове прогнозування). 

В умовах економічних перетворень важливим є формування прогнозних 

показників податкових надходжень на коротко- і середньострокову 

перспективу, виходячи з принципів макроекономічної стабільності, достатнього 

рівня науково-економічної обґрунтованості та узгодженості з бюджетною 

стратегією держави. При плануванні податкових надходжень на державному 

рівні здійснюються наступні заходи [2, 3]:  
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– визначення економічних тенденцій, що склалися в державі та пошук 

варіантів податкового режиму, найсприятливіших для цих змін;  

– ранжирування обраних варіантів податкового режиму, а також їх оцінка;  

– визначення пріоритетності варіантів майбутнього податкового режиму;  

– аналіз виконання бюджету попереднього (звітного) року та здійснення 

планування податкових надходжень на наступний період;  

– обговорення проекту податкових надходжень, бюджету держави, 

внесення корективів у окремі його статті, прийняття бюджету як закону та 

здійснення відповідних змін у чинному законодавстві. 

Планування податкових надходжень бюджету умовно можна поділити на 

два послідовні етапи (рис. 1). На першому етапі визначається очікуваний обсяг 

конкретного податку, який може отримати держава, на другому відбувається 

розподіл надходжень за рівнями бюджетної системи відповідно до бюджетно-

податкової політики країни [4]. 

 

Рисунок 1 – Основні етапи планування податкових надходжень [4] 

Щодо першого етапу планування основними елементами механізму 

обчислення доходів бюджету виступають база оподаткування та ставка 

податку. Від рівня визначеності цих двох елементів залежить рівень 

обґрунтованості планових сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, 

які формують дохідну частину бюджету на перспективу.  

 

 
Основні етапи планування 
податкових надходжень 

 
Перший етап – планування кожного 

податку, збору чи іншого 
обов'язкового платежу, яке 

базується на чинному 
законодавстві, що регламентує його 

справляння.

Другий етап - розмежування 
податкових доходів між бюджетами 

різних рівнів  
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Другий етап планування податків не менш важливий, оскільки значна 

частина доходів місцевих бюджетів формується за рахунок відрахувань від 

регулювальних доходів. Конкретне виконання місцевих бюджетів залежить не 

тільки від визначених пропорцій розподілу загальнодержавних податків, а й від 

реальних надходжень складових цих податків на відповідній території. 

Узагальнимо вищенаведену характеристику щодо планування податкових 

надходжень та виділимо основні чинники, що можуть впливати на 

результативність даного процесу на рис 2. 

Для того, щоб можливо було одержати реальний прогнозований показник 

податкових надходжень, потрібно, щоб вони перебували в прямій залежності 

від ефективності оцінки реальних обставин розвитку країни в економічній та 

соціальній сферах та чітко організовувати податкове прогнозування. 

 

Рисунок 2 – Чинники, що можуть впливати на результативність 

планування податкових надходжень [3] 
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Здійснення прогнозування податкових надходжень здійснюється на 

підставі: 

– облікових даних про кількість платників за кожним видом доходів, суми 

нарахованих платежів з урахуванням пільг; 

– діючих ставок справляння податків та обов’язкових платежів; 

– основних напрямків економічного і соціального розвитку території; 

– нових законодавчих актів, що вводяться в плановому період; 

– даних про надходження за звітний період та очікуваних до кінця періоду, 

про залишки податкової заборгованості і переплати. 

Метою прогнозування податкових надходжень є розгляд на основі аналізу 

стану і поведінки податкової системи і податкової політики у минулому й 

вивчення тенденцій зміни факторів, що впливають на надходження податків до 

бюджету, адекватно визначити кількісні та якісні параметри їх розвитку в 

перспективі, розкрити зміст ситуації, в якій опиниться податкова система. 

В Україні, формування моделей прогнозування податкових поступлень 

складається з наступних частин:  

– макроекономічної (кінцевим продуктом є програма та прогноз 

економічного та соціального розвитку, де відповідальним за складання 

визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі; 

– бюджетної, де кінцевим продуктом є прогноз виконання дохідної і 

видаткової частини бюджету, відповідальним за складання якого є 

Міністерство фінансів України; 

– податкової – з означенням плану і прогнозу податкових поступлень [2]. 

Податкове прогнозування на державному рівні доцільно розглядати з 

наступних позицій: як елемент управління, процес та нормативну категорію, – 

нерозривно одна від іншої, а отже, в системі.  

Як зазначають науковці, на практиці прогнозування податкових 

надходжень відбувається із застосуванням двох методів – непрямого та прямого 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 – Методи розрахунку прогнозованих показників податкових 

надходжень до ДПС 

Назва 
методу 

Рівень 
застосування Дані Розрахунок 

Непрямий Центральний 
та обласний 

На основі даних 
про фактичне 
нарахування та 
надходження 

База оподаткування визначається як сума 
нарахованого податку, заборгованості, 

надходження реструктуризованих сум, за 
винятком безнадійної заборгованості та 
суми переплат. База коригується на стан 

прогнозних показників соціально-
економічного розвитку, бюджетної та 

монетарної політики та змін у законодавстві 

Прямий 
Районний, 
обласний та 
центральний 

На основі 
показників 
діяльності 
платників у 
поточному 
періоді та їх 
динаміки за 
минулі роки 

База оподаткування визначається по 
кожному податку виходячи з даних 

декларації та стану розрахунків з бюджетом 

Складено автором на основі [4] 

Можна зробити висновок, що прогнозування та планування податкових 

надходжень до Державного бюджету України відіграє дуже важливу роль у 

бюджетному механізмі. Адже, саме в процесі їх здійснення дається всебічна 

оцінка того, який обсяг фінансових ресурсів достатньою мірою забезпечить 

виконання покладених на державу функцій та завдань.  

Від належного рівня обґрунтованості планування і прогнозування 

податкових надходжень значною мірою залежить результативність фінансової 

політики держави у сфері формування доходів бюджету, що в свою чергу 

впливає на структуру та обсяги бюджетних видатків, дефіциту бюджету і 

пріоритети соціально-економічного розвитку країни в цілому. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

В статті розглянуто механізм та проаналізовано динаміку фінансового 

забезпечення вищої освіти як структурного елемента фінансування освіти в 

Україні. Графічно продемонстровано зміни бюджетного фінансування вищої 

освіти та з’ясовано чинники впливу на тенденцію їх зміни. 

Ключові слова: бюджетні видатки, вища освіта, джерела фінансування, 

кошторисне фінансування, механізм фінансового забезпечення, недержавне 

фінансування. 

В сучасних умовах освіта є однією з основних складових розвитку людини 

й відповідно формування економічного, духовного та інтелектуального 

потенціалу держави. Вдосконалення системи освіти є невід’ємним елементом 

освіченості населення, що необхідно для покращення якості життя людей, 
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подолання економічних криз та розвитку держави загалом. Без належного 

бюджетного та небюджетного фінансування навчальних закладів ефективність 

реалізації освітніх програм є неможливою, тому потребує постійного розвитку 

та вкладення фінансових ресурсів. 

В умовах обмежених ресурсів державне фінансування закладів вищої 

освіти потребує дослідження механізмів  фінансового забезпечення та 

визначення «слабких місць» в системі забезпечення закладів освіти 

матеріальними благами. На сьогодні українські науковці все частіше звертають 

свою увагу проблемам державної політики та системі фінансування вищої 

освіти, зокрема в їх працях постають питання реформування системи освіти та 

ефективність механізму державних замовлень, пошук шляхів вдосконалення 

системи фінансування вищої освіти. Серед таких науковців Т. Боголіб,  

А. Величко, І. Грищенко, І. Дегтярова, Т. Єфіменко, В. Луговий, І. Совсун,  

Є. Стадний, О.Откаленко, Т. Фініков, А. Чухно, Л. Шевченко, та ін. 

Механізм фінансування вищої освіти в Україні здійснюється з 

використанням кошторисно-бюджетного методу. Тобто державний вищий 

навчальний заклад здійснює свою діяльність на основі кошторису, який дає 

йому право на отримання доходів та повноваження щодо здійснення видатків, 

визначає обсяг та напрямки використання коштів для виконання визначених 

функцій та досягнення поставлених цілей. Необхідною умовою ефективного 

функціонування закладів вищої освіти є порядок і умови формування їх 

фінансових ресурсів.  

Джерела фінансування закладів вищої освіти поділяються на два види з 

державним та недержавним фінансуванням. Фінансове забезпечення вищої 

освіти в Україні включає в себе бюджетні надходження, власні надходження, 

інвестиційні кошти та гранти.  

Методами здійснення фінансового забезпечення є бюджетне фінансування, 

кредитування, самофінансування. Проте коштів є недостатньо для задоволення 

всіх потреб вищих навчальних закладів. Недержавне фінансування щорічно 

удосконалюється і у закладів вищої освіти появляється все більше можливостей 

покращити своє фінансове становище [6]. 
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Фінансування вищої освіти регламентується певною нормативно-правовою 

базою яка включає: Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, акти 

міністерств та відомств, Бюджетний кодекс України та інші нормативні 

документи. Основними учасниками даного процесу є державні вищі навчальні 

заклади, Міністерство освіти та науки, а також працівники та студенти 

конкретних ВНЗ. Державний комітет статистики та Державна казначейська 

служба України узагальнюють та досліджують систему фінансування вищої 

освіти. 

Вищі навчальні заклади також здійснюють самостійне використання 

коштів з різних джерел відповідно до кошторису доходів і витрат. Кошторисне 

фінансування в Україні на даний час практикується як найефективніший спосіб 

бюджетного фінансування. Плани кошторисів формуються індивідуально 

кожним навчальним закладом та корегуються у вищих інстанціях до 

затвердження його в загальному бюджеті України Верховною Радою України  

[8, с. 26]. 

Бюджетне планування в Україні здійснюється за програмно-цільовим 

методом, сутність якого полягає в середньо-строковому бюджетному 

плануванні, за допомогою якого забезпечується формування структури видатків 

на перспективу за пріоритетами, що відповідають стратегічним цілям держави з 

метою реалізації завдань соціального та економічного розвитку вищих 

навчальних закладів. Завдяки використанню даного методу існує певна 

прозорість у використанні бюджетних коштів. Наступним етапом з початком 

нового бюджетного періоду  є витрачання наданих державою коштів на цілі та 

програми зазначені в кошторисі [1]. 

В основному, фінансування вищих навчальних закладів відбувається за 

рахунок Державного бюджету, проте важливим на сьогодні є недержавне 

фінансування, яке сприятиме зменшенню бюджетного навантаження та 

посилюватиме інвестиційну складову фінансування вищої освіти. 

Держава фінансує дуже розгалужену мережу вищих навчальних закладів. 

Попри високий показник видатків на освіту як частки від ВВП, видатки на 
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одного студента та заробітні плати освітян є низькими навіть порівняно з 

країнами Центральної і Південної Європи. Тож закономірно, що намагання 

скоротити державні видатки під час економічної кризи помітно зачіпає освітній 

бюджет. Міністерство освіти і науки виступає найбільшим адміністратором 

центрального бюджету і контролює 75,7 % центрального фінансування (22,9 % 

усіх витрат державного сектора), тоді як решта коштів розподіляється між 

іншими міністерствами в набагато меншому обсязі [5]. 

Структура фінансування закладів вищої освіти полягає в наступному: 

виділяються кошти на Міністерство освіти та науки України, в свою чергу 

міністерство розподіляє кошти по своїх структурних елементах, таких як 

дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища 

освіта. Наступним етапом є надходження коштів до навчальних закладів. 

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. 

У структурі видатків вищих навчальних закладів в Україні, за 

функціональною класифікацією, найбільшу частку становлять послуги у сфері 

освіти понад 90,0% всього обсягу (ця сума охоплює оплату праці працівників, 

нарахування на заробітну плату, купівлю предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю, фінансування досліджень і розробок у вищих навчальних закладах, 

капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають державне 

значення).  

Менше одного відсотка склали витрати на надання медичних послуг 

(0,01%), адміністративних послуг (оплата комунальних, фінансових послуг, 

відрядження, будівництво та ремонт) (0,83%), транспортні послуги (0,01%), 

підручники та канцелярські товари (0,8%).  

Аналіз видатків на фінансування освіти в тому числі і вищої протягом 

2014-2018 років подано в таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Аналіз фінансування вищої освіти в Україні протягом    

2014-2018 років [2, 3]. 

Назва 
2014 

млн. грн.

2015 

млн. грн. 

2016 

млн. грн.

2017  

млн. грн. 

2018 

млн. грн.

Абсолютна 

зміна, +/-  

Відносна 

зміна, % 

2018/ 

2014 

2018/ 

2014 

Загальні 

видатки 
523004,8 679871,4 835832,1 1056759,9 1250189,5 727184,70 139,04 

Видатки на 

освіту 
100105,6 114193,2 129437,7 177755,7 210032,3 109926,70 109,81 

Видатки на 

вищу 

освіту 

28340,5 30981,8 35233,6 38681,1 44243,6 15903,10 56,11 

 

Таблиця 1 показує видатки державного бюджету України у сфері освіти. 

Показники мають тенденцію до зростання, це пояснюється тим, що в нашій 

країні потреби населення щорічно зростають, відбувається процес інфляції та 

впливає величезна кількість інших зовнішніх факторів на дану ситуацію. Для 

будь-якої країни зростання державного бюджету з кожним роком є досить 

адекватним явищем.  

Згідно даних Державної служби статистики поданих у таблиці 1 

спостерігається динаміка збільшення всіх аналізованих видатків з 2014 по 2018 

рік. Загальні видатки мали відносно рівномірний приріст – на 18-30% щороку, 

загалом фінансування освіти за аналізовані роки росло вдвічі, а в свою чергу 

кошти які  спрямовувались на фінансування закладів вищої освіти 

примножились на 56,11%, що свідчить про спрямування значної частки коштів 

на інші складові освіти. Розглянемо зміну видатків на вищу освіту у вигляді 

діаграми. 

Рисунок 1 ілюструє нам зміну видатків на вищу освіту, а саме щорічне 

зростання фінансування вищої освіти з державного бюджету на 10-15%. На 

стабільне зростання обсягу фінансування впливала низка чинників: 
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реформування освітніх процесів, інфляція, зростання мінімальної заробітної 

плати, а відповідно збільшення видатків на освіту. 

Для кращого розуміння ситуації фінансового забезпечення вищих 

навчальних закладів розглянемо динаміку контингенту студентів – здобувачів 

вищої освіти за джерелами фінансування їх навчання (таблиця 2). 

З таблиці 2 спостерігається щорічне скорочення чисельності студентів 

ВНЗ. Зокрема, в 2019 році порівняно з 2014 роком кількість студентів 

зменшилась на 250 тисяч.  

 

 

Рисунок 1 – Динаміка видатків на вищу освіту, 2014-2018 рр. 

 

На дану ситуацію вплинули скорочення кількості ліцензованого обсягу 

державних замовлень, з 44,5% (у 2014 році) до 37,9% (2019 рік), проте 

чисельність студентів, які навчаються за рахунок місцевих бюджетів та за 

рахунок коштів фізичних осіб, мають зростаючу динаміку, в свою чергу значно 

зменшилась питома вага студентів які навчаються за рахунок юридичних осіб з 

0,6% до 0,2%. 
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Таблиця 2 – Кількість студентів вищих навчальних закладів за 

джерелами фінансування їх навчання [3]. 

Джерела 

фінансування 

Навчальний рік 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Кількість 

студентів - 

усього, осіб 

(питома вага, %) 

1 689 226 

(100%) 

1 605 270 

(100%) 

1 586 754 

(100%) 

1 538 565 

(100%) 

1 522 250 

(100%) 

1 439 706 

(100%) 

у тому числі 

навчаються за 

рахунок коштів: 

- державного 

бюджету 

751 123 

(44,5%) 

732 018 

(45,6%) 

732 949 

(46,2%) 

684 685 

(44,5%) 

597 053 

(39,2%) 

545 274 

37,9%) 

- місцевих 

бюджетів 

82 118 

(4,9%) 

79 446 

(4,9%) 

73 610 

(4,6%) 

73 083 

(4,7) 

118 011 

(7,7%) 

120 610 

(8,4%) 

- юридичних осіб 
10 370 

(0,6%) 

10 236 

(0,6%) 

9 624 

(0,6%) 

7 057 

(0,5%) 

6 875 

(0,5%) 

3 067 

(0,2%) 

- фізичних осіб 
845 615 

(50,0%) 

783 570 

(48,9%) 

770 571 

(48,6%) 

773 740 

(50,3%) 

800 311 

(52,6%) 

770 755 

(53,5%) 

 

З огляду на таку динаміку можна стверджувати що фінансування з 

державного сектору є досить невисоким, але заклади вищої освіти поповнюють 

недержавними джерелами надходжень фінансові ресурси для функціонування 

на ринку освітніх послуг. 

Проаналізувавши видатки на фінансування вищої освіти спостерігається 

щорічна позитивна динаміка їх зростання, цьому свідчать дані Державної 

служби статистики України (табл. 1).  

Даний процес дає можливість стверджувати що вища освіта в системі 

Міністерства освіти та науки, обласних управлінь освіти розвивається 

колосальними темпами, і в майбутньому дана сфера фінансування не буде 

втрачати своїх позицій якщо буде рухатись в тих же темпах та удосконалювати 

напрямки фінансування вищої освіти в Україні.  
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Структура фінансування освіти в Україні охоплює сфери від дошкільної 

освіти до вищої освіти [7]. Структура фінансування вищих навчальних закладів 

включає поточні та капітальні видатки, вагому їх частину займають послуги у 

сфері вищої освіти.   

Проте фінансування вищих навчальних закладів має низку проблем та 

недоліків, основними з яких є наступні [4, с. 66].:  

- недостатнє фінансування; 

- прозорість фінансування закладів вищої освіти; 

- неефективний розподіл фінансових ресурсів та не на цілі програмного 

методу; 

- недостатня диверсифікація джерел фінансування освіти. 

Таким чином, з огляду на вище названі проблеми  заклади вищої освіти є 

недостатньо забезпечені фінансовими ресурсами, щоб гідно функціонувати та 

конкурувати не лише на світовому ринку освіти та професіоналізму, а й на 

вітчизняному.  

Тому, законодавство України має сформувати нормативно-правову базу 

для фінансування закладів освіти належним чином щоб  кожна сфера освіти 

мала можливість бути повністю забезпеченою фінансовими ресурсами. Для 

цього потрібно брати приклад зарубіжних країн, зокрема, щоб не лише 

подолати наявні проблеми у фінансуванні вищої освіти, а й удосконалити всю 

систему освіти України. 
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УДК351.71.(045) 

Кривенька Н.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

В статті розглянуто та узагальнено сучасний стан функціонування та 

розвитку бюджету, досліджено його роль у соціально-економічному розвитку 

країни. Проаналізовано структуру Державного бюджету та місцевих 

бюджетів та динаміку надходжень до відповідних  бюджетів протягом 2017-

2019 рр. Обґрунтовано, що за допомогою податкових та неподаткових 

надходжень, операцій з капіталом, та офіційних трансертів бюджети 

формують свої фінансові ресурси, що, в свою чергу, впливає на рівень 

соціальної-економічної забезпеченості держави та місцевого самоврядування і 

визначає у підсумку їх економічний потенціал.  
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Ключові слова: податкові надходження, місцеві бюджети, Державний 

бюджет, неподаткові надходження, операції з капіталом, офіційні 

трансферти. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах, коли в економіці України 

відбуваються трансформаційні процеси, обумовлені тотальною 

макроекономічною кризою (фінансовою, структурною, політичною, 

соціальною, кон’юнктурною, конкурентною), особливо актуальною є проблема 

своєчасного забезпечення достатнього обсягу надходжень до дохідної частини 

бюджету.  Бюджет є одним із вагомих інструментів соціально-економічного 

розвитку країни, оскільки у процесі формування здійснюється розробка 

основних напрямів використання бюджетних коштів, керуючись необхідністю 

вирішення завдань, які стоять перед суспільством на даному етапі його 

розвитку. Соціально-економічний розвиток суспільства вимагає використання 

бюджетної політики як дієвого інструменту державного регулювання 

економічних та соціальних відносин.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослідженню проблематики 

ролі бюджету України в соціально-економічному розвитку присвячені праці 

таких вчених: Алєксєєва І.В., Ярошевича Н.Б., Щербина І. Ф., Рудика А. Ю., 

Зубенка В. В., О.В., Кузьминчука Н.В., Павлюк К.В., Радіонова Ю.Д., Пасічник 

Ю.В.  Оспіщев В. І. 

Віддаючи належне цим науковим напрацюванням, слід зазначити, що 

окремі питання формування та використання бюджетних коштів, як 

інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку України 

залишаються актуальними та потребують продовження теоретичних 

досліджень, доповнення їх аналізом практичних аспектів функціонування 

національної економіки. 
Метою статті є комплексне дослідження теоретичних та практичних 

аспектів формування й використання бюджету, як основного інструменту 

забезпечення в соціально-економічному розвитку.  
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Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день бюджет є важливим 

фінансовим інструментом, що найбільш вдало характеризує структуру доходів і 

видатків, динаміку різних макроекономічних показників і дає змогу визначити 

концептуальні засади розвитку економіки. 

На сучасному етапі бюджет відіграє важливу роль, при цьому, згідно з 

Бюджетним кодексом України, доходами бюджету є усі податкові, неподаткові 

та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено 

законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гаранти)[ 2, с. 453]. 

Як зазначала В. І. Оспіщева,  «Бюджет ‒ сукупність фінансових відносин 

держави з суб'єктами господарювання, а також з населенням стосовно 

формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для 

забезпечення функцій держави, передбачених конституцією» )[4, с. 148]. 

За рахунок доходів шляхом установлення норми податків, зборів, 

відрахувань формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок 

видатків забезпечуються державне управління, економічні та соціальні потреби 

членів суспільства[3, с. 251]. 

Шляхом проведення аналізу структури доходів Державного бюджету та 

місцевих бюджетів ми визначимо, яка частина надходжень є в доходах 

бюджету України. 

Спочатку проаналізуємо динаміку доходів Державного бюджету 

України(див. табл. 1). 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. 
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 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 

Джерело: укладено і розраховано автором на підставі [5, 6, 7]. 

 

Найбільша кількість неподаткових надходжень до Державного бюджету 

України була зафіксована у 2019 році у грошовому вимірі, а саме –186684 млн. 

грн. у загальній структурі доходів за 2019 рік. Найменший показник у 

грошовому розмірі спостерігаємо у 2017 році, а саме – 128402 млн. 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 вiд операцiй 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.  
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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 ‒ 8725 млн. 

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. 

На рисунку 1 відображено структуру доходів Державного бюджету 

України протягом 2017-2019 років. 
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Рисунок 1 - Структура доходів Державного бюджету України протягом 

2017-2019 років. 

Проаналізувавши дані, що наведені на рисунку, стає очевидним, що 

податкові надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах та 

займають найбільшу питому вагу у структурі доходів бюджету, що у свою 
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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.  

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 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. 

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. 

Також доцільно буде проаналізувати динаміку доходів місцевого бюджету 

України(див. табл. 2).  

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%. 
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Таблиця 2 - Динаміка та структура доходів місцевого бюджету України 

за 2017−2019 рр.(%) 

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 

Джерело: укладено і розраховано автором на підставі [5, 6, 7]. 

 

На рисунку 2. відображено структуру доходів місцевих бюджетів України 

протягом 2017-2019 років. 

 
Рисунок 2 - Структура доходів місцевих бюджетів України протягом 

2017-2019 років. 
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Протягом досліджуваних років 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. 

В системі формування доходів місцевих бюджетів незначну частку 

займають доходи від операцій з капіталом. 

Проте, все ж вагому частку в структурі доходів місцевого бюджету замають 

податкові надходження, які з кожним роком збільшуються. Це означає фінансову 

незалежність територіальних одиниць. 

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[1, с. 455].  

Висновок. Бюджет є основним регулятором економіки, що відображає 

обсяги необхідних державі фінансових ресурсів, визначає конкретні напрями 

використання коштів, спрямовує фінансову діяльність держави. Бюджет впливає 

на соціально-економічні процеси шляхом вироблення бюджетної політики та 

використовуючи бюджетний механізм.  

У результаті проведеного аналізу стає очевидним, що найбільшу частину 

доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів займають 

податкові надходження, а найменшу ‒ операції з капіталом. До основних 

проблем надходжень до бюджету відносимо: відсутність чіткої стратегії щодо 

складання бюджету та контролю за реалізацією бюджетних програм, 

недосконалість законодавчої бази та фіскальної політики. Для підвищення 

доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів необхідно, перш 

за все, удосконалювати чинну систему оподаткування, вносити певні зміни 

щодо порядку справляння доходів та їх ефективного використання. 
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Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто особливості реалізації податкової політики та її 

складові. Досліджено основні причини порушень та недоліків при 

адмініструванні податкових надходжень до бюджету, та визначено проблеми 

при реалізації податкової політики України. Визначено заходи ефективної 

боротьби з тіньовою економікою та основні стратегічні напрями 

реформування податкової політики на сьогоднішній день. 
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Постaновкa пpоблеми. Реалізація податкової політики у періоди 

економічних змін вимагає врахування не тільки базових принципів 

макроекономіки, але і причини трансформаційних змін, а також пріоритети 

податкової політики на певному етапі розвитку економіки держави. Такі 

вимоги надто ускладнюють визначення напрямів податкової політики, оскільки 

кожне рішення, прийняте на макрорівні, не завжди може досягти мікрорівня у 

невикривленій формі. 

Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Дослідженню основних 

теоретичних та практичних аспектів реалізації фіскальної політики держави 

присвятили такі вітчизняні науковці й дослідники як А. В. Андрущенко, 

М. І. Слатвінська, В. Г. Дем’янишина, Ю. Б. Іванова, О. П. Кириленко, 

А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Л. Л. Тарангул, А. А. Олешко, К. В. Савченко, 

А. М. Соколовська та багато інших. 

Фоpмулювaння цiлей стaттi. Утiм пpоблеми та напрямки вдосконалення 

податкової політики не отpимали достатньої уваги з боку дослiдникiв. 

Необхiднiсть наукового обґpунтування pозвитку механiзмiв вдосконалення 

податкової політики обумовили цiль дослiдження. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Для України складність вибору 

і дотримання єдиного вектора податкової політики зумовлена необхідністю 

враховувати рекомендації Світового банку та МВФ, фахівці яких дають 

рекомендації з урахуванням досвіду економічно розвинених країн, без уваги до 

специфіки становлення і розвитку української державності. Застосування 

інструментів податкової політики повинно враховувати реальний стан 

економіки, оскільки в протилежному випадку наслідки змін у податковій 

політиці будуть не прогнозовані не тільки у довгостроковому, але і у 

короткостроковому періоді. Окрім того, цілі податкової політики повинні 

узгоджуватися із функціями податків та бюджету. 
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Формуючи податкову політику, держава має дотримуватися балансу між 

оптимальним обсягом надходжень, необхідних для повноцінного виконання 

державою своїх функцій, та фінансовими потребами реального сектору, тобто 

сприяти здійсненню не лише простого, але й розширеного відтворення, які 

дадуть змогу українському суспільству відповідати основним світовим 

тенденціям та стандартам. Тому обидва складника податкової політики держави 

(політика державних доходів та політика державних витрат) мають 

забезпечувати такий розвиток економіки, за якого можливе створення 

необхідних фінансових умов для соціально-економічної стабільності та 

розвитку держави в цілому та її окремих складових, збереження цілісності та 

єдності фінансової системи, успішного протистояння внутрішнім та зовнішнім 

загрозам України та її суб’єктам. При цьому необхідно враховувати, що 

кризовий стан держави та економіки, загальні помилки у податковій політиці та 

загальна слабкість системи державного управління неминуче призводять до 

кризи системи податкових надходжень, перетворюючи її на реальну або 

потенційну загрозу державі та органам влади, позбавляючи їх фінансових 

ресурсів. 

Однією з головних особливостей у реалізації податкової політики є 

відсутність юридично закріплених критеріїв визначення ефективності 

економічної діяльності держави – за відсутності чітких критеріїв оцінювання 

ефективності діяльності держави державні структури вигадують власно 

розроблені стандарти. Тобто діяльність держави дуже часто оцінюють за тими 

критеріями, які задає сама держава, наприклад зростання бюджетних 

надходжень. Крім того, наявність політичного циклу суттєво коректує критерії 

діяльності держави залежно від фази циклу, де найважливішу роль відіграє не 

економічна, а політична доцільність дій. Наявність чітко унормованої системи 

показників ефективності діяльності окремих інститутів держави, а також 

ефективності (як економічної, так і соціально-політичної) використання ними 

фінансових ресурсів, які витрачає держава на їх функціонування та виконання 

ними поставлених завдань. 
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Однією із складових податкової політики держави є податкова політика. 

До основних проблем, з якими вона стикається на даному етапі можна віднести 

недосконалість законодавчої бази, високий рівень порушень та злочинності, а 

також тонізація економіки. 

Важливою проблемою реалізації податкової політики України на 

сучасному етапі є високий рівень порушень при адмініструванні податків та 

податкової злочинності. Основними причинами порушень та недоліків при 

адмініструванні дохідної частини державного бюджету є: 

- недоскональність законодавства, що має можливість господарюючим 

суб’єктам застосовувати схеми мінімізації платежів до бюджету; 

- неналежний контроль органів державної податкової служби; 

- недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської 

діяльності; 

- втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських 

рішень; 

- неефективне управління коштами, внаслідок чого їх було повернуто до 

бюджету; 

- неефективне управління майном шляхом його утримання без 

використання. 

Однією із головних цілей податкової політики держави є детінізація 

економіки. Оскільки в Україні рівень тінізації економіки є високим, то для 

ефективної боротьби з неофіційною економікою уряд України планує вживати 

такі заходи: 

– створення служби фінансових розслідувань – принципово нового 

державного органу, який має прийти на заміну корумпованій Державній 

податковій службі, знаній за свій надмірний адміністративний тиск. Діяльність 

нового створеного органу припинить терор у середовищі підприємців та 

надасть можливість чесним підприємцям працювати легально, стабільно, не 

ховаючись від перевірок контролюючих органів та у «тінь»;  
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– боротьба з ухиленням від оподаткування та виведенням грошей в 

офшори, яка на даному етапі сконцентрована на імплементації міжнародно-

визнаних механізмів боротьби з офшорами (BEPS);  

– балансування системи української митниці та надання можливості 

суб’єктам господарювання з офіційною економічною діяльністю вижити, 

працюючи в правовому полі України;  

– проведення інституційної реформи Державної податкової служби, 

створення адекватного інвестиційного середовища, в якому зникне необхідність 

підприємцям замислюватись про ухилення від оподаткування. 

Непослідовність та непередбачуваність законодавчого та політичного 

середовища України є загальновизначним фактором стримування економічного 

розвитку країни та її низької інвестиційної привабливості. Така непослідовність 

найбільше відобразилася у бюджетній сфері. 

В останні роки в Україні спостерігається ситуація, при якій присутній 

нерівномірний розподіл податкового навантаження, незбалансованість 

зобов’язань і ресурсів на всіх рівнях податкової системи і надмірність 

боргового тягаря, неефективність і обтяжливість податкової системи, низька 

ефективність значної частини бюджетних видатків та інші. 

Однією з найгостріших проблем податкової політики є фінансове 

наповнення бюджету та оптимізація витрат, особливо в сучасний період 

економічної кризи. Вдосконалення податкової політики повинно підвищити 

конкурентоспроможність економіки України, активізувати інноваційно-

інвестиційну складову розвитку, позитивно вплинути на структурні процеси у 

реальному секторі економіки, чим забезпечить динамічне економічне зростання 

із підвищенням рівня та якості життя населення. 

Враховуючи усе вищесказане, вважаємо, що основними стратегічними 

напрямами реформування податкової політики на сьогоднішній день мають 

стати:  

- податкове регулювання (забезпечити дієвість існуючих засобів 

податкового стимулювання економіки, зміна існуючого механізму 

оподаткування , впровадження диференційованої системи оподаткування 
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податком на прибуток та податком на доходи фізичних осіб, збільшення 

акцизного оподаткування для сприяння подальшій бюджетній децентралізації, 

підтримка податкових заходів монетарними інструментами); 

- податкове адміністрування (спрощення податкових декларацій та 

звітності, діджиталізація спілкування платників податків з податковими 

органами, модернізація роботи митниць); 

 - податковий контроль (вдосконалення ризик-орієнтованої системи 

податково-митного контролю, посилення боротьби з податковими та митними 

правопорушеннями та контрабандою, інтеграція митних та податкових баз 

даних в єдину базу);  

- податкове планування (розвиток середньострокового прогнозування і 

планування для дотримання принципів стабільності бюджетно-податкового 

законодавства); 

- податковий менеджмент (усунення дублювання функцій податкових 

органів, посилення відповідальності працівників Державної податкової 

інспекції та Державної митної служби, підвищення рівня матеріального 

стимулювання працівників та підвищення прозорості роботи органів у сфері 

податково-митного регулювання); 

- бюджетне регулювання (вдосконалення принципів формування 

бюджету, формування обмежень до необґрунтованого розширення видатків 

Державного бюджету, забезпечення пропорційного розподілу зобов’язань між 

державним та місцевими бюджетами та забезпечення їх ефективного виконання 

за рахунок підкріплення їх виконання фінансовим ресурсами, подальше 

вдосконалення бюджетної децентралізації, що активізує органи місцевого 

самоврядування до розширення джерел наповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів, створення системи управління державним боргом); 

- бюджетне планування (підвищення ролі середньострокового 

бюджетного прогнозування і планування, адекватне прогнозування доходів 

бюджету у відповідності до економічної ситуації, законодавча прив’язка 

середньострокового планування до бюджету); 
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- бюджетний менеджмент (оптимізація органів казначейства та 

вдосконалення казначейської системи обслуговування бюджетів, забезпечення 

контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечення дієвості 

бюджетного моніторингу – встановлення взаємозв’язку у програмах між 

витраченими бюджетними коштами і плановими (очікуваними) результатами, 

що дасть змогу приймати обґрунтовані бюджетні рішення в умовах 

обмеженості фінансових ресурсів, виявлення «слабких місць» при реалізації 

бюджетних програм, виявлення бюджетних правопорушень та розробка 

рекомендацій щодо їх попередження тощо. 

Також необхідно проводити постійні наукові дослідження у сфері 

податкової політики, оскільки тільки податкова та бюджетна політика, що 

проводяться відповідно до умов соціально-економічного розвитку, що склалися 

в Україні, призведуть до позитивних результатів, дозволять досягнути стійкого 

економічного зростання і конкурентоспроможності національної економіки. 

Проте, приймаючи рішення про запровадження тих або інших заходів, які 

є доцільними та ефективними для національної економіки, необхідно 

забезпечити рівний доступ усіх суб’єктів господарювання до визначених видів 

державної підтримки. Інакше втрачається сенс від таких дій та зникає користь 

для національної економіки від їх запровадження.  

Таким чином, на сьогодні залишається пріоритетним завданням 

розроблення і впровадження ефективної податкової політики, запровадження 

дієвого механізму формування доходів бюджету, дієвого механізму розподілу і 

спрямування державних коштів на здійснення державних видатків з метою 

повноцінного виконання повноважень і функцій держави. Саме державні 

витрати є головним фактором, який визначає рівень податкового навантаження 

на економіку держави, розмір сектору загального державного управління та 

потреби в мобілізації фінансових ресурсів для надання суспільних благ і 

послуг. 
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У статті досліджено сутність поняття «фінансова стійкості комерційного 

банку», та досліджено структурні складові фінансової стійкості комерційних 

банків. Розглянуто  механізм управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків, зокрема, детально розглянуто організаційна стійкість комерційного 

банку. Доведено, що для чіткого розподілу функціональних обов’язків суб’єктів 

управління та методів регулювання фінансової стійкості необхідно виділити в 

механізмі управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки та 

елементи. 

Ключовi слова: банк, банківська система, ресурстна база, поточна фінансова 
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Постaновкa пpоблеми. Банківська система є головною складовою 

фінансово-кредитної системи України, а тому підтримка  фінансової стійкості 

кожного банку, а також банківської системи в цілому, стабільності банківського 

сектору, мінімізація ризиків, що можуть загрожувати їй наразі є необхідністю 

для кожної країни. На сучасному етапі методологічні підходи до визначення 

оцінки фінансової стійкості банків є недостатньо розробленими та потребують 

визначення факторів, що на неї впливають. Крім того, зарубіжний досвід 

застосування методів і механізмів оцінки фінансової стійкості банків в силу 

існування об’єктивних причин не завжди прийнятний у вітчизняних умовах і 

потребує певного коригування та врахування низки інших показників.  

Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Дослідженню основних 

теоретичних та практичних аспектів фінансової стійкості комерційних банків 

присвятили такі вітчизняні науковці й дослідники як фінансової стійкості 

банківської системи та банків таких авторів: 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 сутності та 

структурних складових фінансової стійкості комерційних банків. 

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Ключовою проблемою 

сучасності виступає підтримка стійкості розвитку економіки, зокрема 

банківського сектору. Нерівномірність розвитку економіки окремих країн, 

нестійкість економік держав, посилення спекулятивних операцій, що 

проводяться банками є причиною не тільки банківських криз всередині однієї 

країни, а і світових фінансових потрясінь.  

Банки є важливою частиною економіки, що в сукупності впливають на 

загальний стан економіки в цілому. При цьому банки є інструментом 

прийняття, обробки, впорядкування та розподілення майже всіх фінансових 

потоків у світі. Тому дуже важливо при дослідженні стійкості економіки країни 

досліджувати стійкість банків. 

Від рівня стійкості банківської системи та кожного окремого банку буде 

залежати ступінь перерозподільних процесів в економіці, обсяги фінансових 

ресурсів, що йдуть на кредитування економіки, формування інвестиційного 

клімату. 
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Стійкість кожного банку забезпечує стабільну та ефективну діяльність 

всієї банківської системи. Тож, як фінансова стійкість, так і стабільний 

розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банку, а його 

стратегічним завданням. Високоефективне функціонування, достатнє 

нарощування фінансових ресурсів і раціональне управління ними забезпечують 

належний рівень фінансової стійкості. 

В науковій літературі поняття фінансової стійкості банку часто 

ототожнюють з фінансовою стабільністю, надійністю, ліквідністю, 

платоспроможністю, прибутковістю. Існуючі точки зору з приводу сутності 

поняття «фінансова стійкість» здебільшого протилежні, що в свою чергу 

свідчить про наявність багатьох дискусійних питань.  

Найбільш комплексне визначення поняття «фінансова стійкість» 

запропонували Дзюблюк О. В. та Михайлюк Р. В. : «фінансова стійкість – 

якісна характеристика його фінансового стану, котрий відзначається 

достатністю, збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових 

ресурсів і активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й 

платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий 

здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного 

функціонування [1].  

Стійкий фінансовий стан забезпечує спроможність комерційного банку 

ефективно працювати, досягати окреслених цілей, протидіючи різноманітним 

ризикам у процесі діяльності на ринку фінансових послуг, а також зберігати та 

поновлювати життєздатність в разі раптового її порушення» [3].  

Одним з найважливіших факторів забезпечення довіри до банків є 

підтримання їх фінансової стабільності. 

Слід зазначити, що розрізняють такі поняття як «поточна фінансова 

стійкість» та «перспективна фінансова стійкість». Поточна фінансова стійкість 

– це ситуативна характеристика банку на момент проведення аналізу. 

Перспективна фінансова стійкість – це ймовірність того, що фінансові 

можливості банку протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям, 
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тобто ймовірність того, що банк проявить себе як стійкий у фінансовому плані. 

Але такий підхід до визначення перспективної фінансової стійкості 

комерційного банку дещо звужений. Оскільки перспективна фінансова 

стійкість комерційного банку характеризує, насамперед, наскільки стабільним є 

його фінансові можливості, то для її оцінювання, доцільно використовувати 

також показники, які характеризують варіативність коефіцієнтів капітальної 

стійкості, ліквідності, прибутковості та ризику комерційного банку. 

Таким чином, ринкова категорія «фінансова стійкість комерційного 

банку» відображає фінансовий стан банківської установи в існуючому 

середовищі. До основних параметрів фінансової стійкості комерційного банку 

можна віднести: соціально-політичну ситуацію в країні, її загальноекономічний 

стан, стан фінансового ринку, внутрішня стійкість банківської установи. 

Щодо забезпечення фінансової стійкості банку доцільно виділити такі 

взаємопов’язані напрями: стійкість капітальної бази; стійкість ресурсної бази; 

організаційно-структурна стійкість банку; комерційна та функціональна  

стійкість банку. Стійкість капітальної бази – це сукупність внесених 

засновниками та акціонерами власних коштів, що становить капітал банку. 

Обсяг зазначених коштів зростає у результаті ефективної банківської діяльності 

в процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових внесків 

учасників банку. Треба відзначити, що провідна роль капіталу в забезпеченні 

фінансової стійкості банку зумовлена його функціями: по-перше, розміри 

капіталу гарантують довіру клієнтів до банку, переконують вкладників у 

можливості відшкодування своїх коштів, що забезпечує уникнення ризику під 

час їх розміщення;  по-друге, капітал — це своєрідний буфер, який поглинає 

негативні результати, у тому числі збитки від поточної неефективної діяльності 

банку до вирішення його керівництвом поточних проблем. Стійкість ресурсної 

бази — це важлива складова фінансової стійкості банку. Вона охоплює такі 

аспекти: 

1. Залежність діяльності банку від стану економіки країни в цілому;  

2. Контроль галузевих (відомчих) фінансових потоків;  
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3. Ступінь інтегрованості у систему міжбанківських відносин;  

4. Зміст і рівень співробітництва банку із суб’єктами ринкової 

інфраструктури (банками, клієнтами тощо);  

5. Стабільність поповнення ресурсної бази банку;  

6. Концентрація вкладів фізичних осіб у загальному обсязі пасивів банку;  

7. Обслуговування коштів бюджету [41]. 

Щодо комерційної та функціональної стійкості, то їх змістове 

навантаження обумовлює саме організаційні аспекти у напрямку влагодженої 

системи ринкових взаємозв’язків банку (комерційна стійкість) та у формуванні 

асортименту продуктів і послуг банку (функціональна стійкість). Тому, 

вважаємо за доцільне виокремити організаційну та фінансову стійкість банку, і 

зосередити на них увагу (рис. 1.2): 

 

Рисунок 1 – Структура загальноекономічної стійкості комерційного 

банку 

Під поняттям “організаційна стійкість” комерційного банку вважаємо за 

доцільне розуміти якісну характеристику організаційних аспектів діяльності 

банку, котрим притаманна здатність збереження структури та функціональних 

особливостей, незважаючи на випадкові чи передбачені  трансформації.  

Зокрема, організаційна стійкість комерційного банку передбачає:  

1) відповідність організаційної структури: по-перше, функціональному 

призначенню банку; по-друге, асортименту банківських продуктів та послуг, 

який визначається рівнем спеціалізації чи універсалізації банку; по-третє, 

стратегічним і тактичним цілям розвитку; по-четверте, її гнучкість й 

адаптивність до змін ринкової кон’юнктури;  

Організаційна 
стійкість 
комерційного 
банку

Фінансова 
стійкість 
комерційног
о банку

Загальноекономічна стійкість 
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2) належну організацію міцних і надійних зв’язків із іншими суб’єктами 

ринкової інфраструктури, зокрема взаємини з державою, міжбанківські 

відносини, взаємозв’язки з клієнтами, дебіторами та кредиторами;  

3) організацію високоякісного менеджменту, компетентність та досвід 

адміністрації, професійність кадрового потенціалу;  

4) організацію систем контролю, які б відповідали нормам законодавства, 

зокрема внутрішній аудит, внутрішньобанківський контроль та контроль за 

діяльністю персоналу банку (чіткість виконання обов’язків і правомірність дій) 

[1]. 

Подальше дослідження поняття фінансової стійкості зумовлює 

необхідність зосередити увагу на «фінансовому» аспекті даного поняття. 

Попереднє з’ясування сутності терміну «стійкість» дало змогу визначити його 

як поняття, що характеризує стан банку. Відповідно, це вказує на те, що термін 

«фінансова стійкість» характеризує стан фінансових ресурсів банку 

Фінансову стійкість банку визначають за допомогою аналізу, який 

поділяється на декілька груп:  

- показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку; 

- показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів 

- показники, що базуються на якості активів банку. 

- показники, що характеризують динаміку (поведінку) окремих складових 

активу та пасиву [1] . 

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване 

управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких 

управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. 

Зокрема, це може бути впорядковано та відображено у сформованому цілісному 

механізмі.  

Таким чином, механізм управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків може бути визначено як сукупність методів та інструментів управління, 

які суб’єкти управління застосовують і спрямовують на забезпечення 
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фінансової стійкості банків. Для чіткого розподілу функціональних обов’язків 

суб’єктів управління та методів регулювання фінансової стійкості необхідно 

виділити в механізмі управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки 

та елементи. Кожний блок даного механізму складається з певних елементів, 

які, у свою чергу, йому підпорядковані та визначають зміст того чи іншого 

блоку. Складовими блоками механізму є такі [2, с. 48]: 

1) суб’єкти механізму управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків; 

2) об’єкт механізму управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків; 

3) процес управління фінансовою стійкістю комерційних банків, що 

охоплює такі елементи: методи управління та інструменти управління. 

Перший блок даного механізму охоплює суб’єктів управління, якими є 

відповідальні особи чи групи осіб, органи банківського регулювання, які 

уповноважені приймати управлінські рішення та вживати відповідні заходи 

щодо здійснення регулювання, контролю за всіма стадіями процесу управління 

фінансовою стійкістю банків. Суб’єкти управління мають відповідати за 

ефективність і безперервність функціонування механізму управління 

фінансовою стійкістю банків. 

Другий блок механізму охоплює об’єкт управління, яким є фінансова 

стійкість комерційного банку, що визначається через такі характеристики: 

рівень капіталізації; якість активів; якість зобов’язань; рівень 

платоспроможності та ліквідності; рівень прибутковості; якість управління 

капіталом, активами й зобов’язаннями, платоспроможністю, ліквідністю і 

прибутковістю; рівень чутливості банку до ризиків і якість управління ними. 

Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою 

стійкістю комерційних банків, що має специфічні особливості як на 

макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. У свою чергу, сам 

процес управління фінансовою стійкістю передбачає застосування певних 

методів, основними з яких [2, с. 52] є: 
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1. Планування – передбачає необхідність постановки цілей, визначення 

тактики та стратегії досягнення основної мети (забезпечення фінансової 

стійкості банку). Саме фінансове планування в механізмі, що розглядаємо, слід 

спрямовувати на перетворення стратегічної мети у конкретні значення 

фінансових показників через використання відповідних інструментів. 

2. Аналіз основних елементів, що визначають стійкий фінансовий стан 

комерційного банку. Аналіз дає змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки 

різних аспектів діяльності банку. Саме за допомогою аналізу можна швидко 

розрахувати, як змінюються фінансові показники, що визначають рівень 

фінансової стійкості, та відповідно до цього прийняти обґрунтоване 

управлінське рішення, спрямоване на її забезпечення. 

3. Оцінка та регулювання фінансової стійкості банків, що здійснюють за 

допомогою комплексу прийомів та методик. Слід підкреслити, що можна 

виділити напрямки оцінки фінансової стійкості комерційних банків та 

регулювання нею: по-перше, пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова 

оцінка; по-друге, саморегулювання (внутрішнє) та самостійна оцінка. 

4. Контроль полягає у перевірці відповідності отриманих результатів 

запланованим показникам, оптимальні значення яких сприяють підвищенню 

рівня фінансової стійкості комерційного банку. Для належного контролю за 

рівнем фінансової стійкості банків та ефективного управління останньою слід 

дотримуватися проходження всіх стадій контролю як з боку органів нагляду, 

так і комерційних банків. 

Отже, на практиці абсолютно фінансово стійких банків не існує, проте 

кожен окремий банк має прагнути до покращення власного фінансового стану, 

що в кінцевому підсумку позитивно відобразиться на рівні фінансової стійкості 

банківської системи у цілому. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНІСТІ БАНКУ 

Розглянуто теоретичні підходи до визначення кредитно-інвестиційної 

діяльності банку. Охарактеризовано кредитні та інвестиційні операції банку. 

Проаналізовано динаміку  кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ 

«Приватбанк» за досліджуваний період. Визначено основні чинники 

формування інвестиційного клімату. Виділено ключові завдання, які банк 

вирішує у процесі кредитно-інвестиційної діяльності. Окреслено шляхи 

покращення кредитно-інвестиційної діяльності. 

Ключові слова: банк, кредитно-інвестиційна діяльність, кредитний портфель, 

інвестиційний портфель, інвестиції. 

     У сучасних умовах особливо гостро постають проблеми активації 

кредитно-інвестиційної діяльності. Продовження тенденцій, що склалися в 

кредитно-інвестиційному процесі у країнах із трансформаційною економікою, і 

насамперед, в Україні приховує у собі реальну загрозу здійсненню 

безперервного процесу суспільного відтворення і може призвести до суттєвих 

негативних наслідків для фінансової системи. Подолання спаду в кредитно-
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інвестиційному процесі пов’язане з пошуком джерел  фінансування діяльності 

суб’єктів економіки   і залученням вільних фінансових ресурсів тих структур, 

які ними володіють. Зазначене актуалізує тему дослідження.  

Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних науковців, 

зокрема,  Авенесової Н.Е. [1], Вовчак О. Д [2], Зайцевої І.С. [3],                

Коваленко В. В. [4], Кужелєва М.О., Житара М.О. [5], Пурія Г. М. [8] та 

статистичні дані Національного банку України [6]. Незважаючи на наявні 

дослідження з даної тематики, існує необхідність подальшого вивчення 

сутності існуючих проблем, а також пошуку напрямків підвищення 

ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків.  

Кредитно-інвестиційна діяльність в Україні реалізується через 

налагоджену систему фінансових інститутів, але ключову роль тут відіграє 

банківська система. Вона перебуває у постійному розвитку і пропонує нові 

види фінансових послуг, що спонукає до активнішої взаємодії між собою 

фінансових інститутів, представників реального й фінансового секторів 

економіки і сприяє, тим самим, активізації підприємницької діяльності, 

узгодженні у часі і просторі вільних грошових ресурсів,перетворення їх на 

інвестиції, задоволення потреби у додаткових фінансових ресурсах, розвитку 

фінансового сектора та економіки в цілому.  

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 [2, с. 88] 

Формування кредитно-інвестиційного портфелю відбувається в межах 

визначеної банком структури капіталу на основі його кредитно-інвестиційного 
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потенціалу. Фундаментом формування і використання кредитно-інвестиційного 

потенціалу виступають фінансові (банківські) ресурси або фінансовий 

потенціал, до складу якого входять: власний, залучений і позиковий капітал. 

Кредитні операції займають важливе місце у діяльності комерційного банку. 

Вони включають в себе операції по наданню коштів позичальнику на умовах 

строковості, повернення, платності у відповідності з умовами договору між 

кредитором і позичальником. Кредитні операції банків також можна поділити  

на дві групи [1, с. 958]: 

– активні, коли банк виступає в особі кредитора, розміщуючи залучені 

кошти на власних умовах та на власний ризик (операції банків із вкладення 

коштів у фондові активи шляхом купівлі цінних паперів від свого імені, 

факторингові, лізингові операції); 

– пасивні, коли банк виступає в особі боржника  (видача банківських 

гарантій та поручительств за третіх осіб, операції банків з емісії цінних паперів)  

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. 87].  

До інвестиційних вкладень також варто віднести банківські інвестиційні 

кредити, оскільки вкладення в цінні папери та надання кредитів формують 

кредитно-інвестиційний портфель банку. Інвестування банку в рухоме і 

нерухоме майно, варто розглядати окремо від інвестування в цінні папери. З 

позиції окремого банку інвестиційна діяльність здійснюється з метою одержан-
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ня прибутку від операцій з цінними паперами та для забезпечення участі в 

статутному капіталі інших підприємств і стратегічного контролю за їх 

власністю та діяльністю. Ключовим моментом в забезпеченні інвестиційних 

процесів економічного розвитку держави чи регіону є визначення відповідного 

механізму регулювання інвестиційної діяльності, який забезпечить формування 

набору інвестиційних потоків, що сприятимуть максимальному ефекту в 

розвитку даної території [3, c.89]. 

 Основними формами банківського інвестування в економіку України є 

пряме фінансування інвестиційних проектів та вкладення в цінні папери 

(банківські інвестиційні кредити), що формують кредитно-інвестиційний 

портфель банку. 

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 [6]. 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, що здійснюється у 

період фінансової та політичної невизначеності, спрямовується на 

якнайшвидше подолання її наслідків. Значне зниження зовнішнього попиту на 

вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення 

доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, спад економіки загалом привели до 

зменшення кредитування економіки. 

 Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є однією з 

найважливіших умов залучення інвестицій і подальшого економічного 

зростання країни. Одним з основних чинників, під впливом яких формується 

інвестиційний клімат держави, є стан фінансово-кредитної системи та 

результати діяльності банківського сектору. Проте вітчизняні банки сьогодні не 

виконують своєї головної функції – інвестування в економіку країни, 
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недостатнім також є обсяг кредитно-інвестиційних ресурсів, що спрямовується 

в українську економіку, який не забезпечує економічного зростання. 

Причинами цього є недосконалий розвиток банківського сектору, тому 

потрібно вирішувати дані питання через розроблення активної економічної 

політики держави щодо стимулювання інвестиційної діяльності банків [1, c. 

959].  

У таблиці 1 наведені вихідні дані для аналізу кредитно-інвестиційного 

портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» за 2015-2019 роки. 

Таблиця 1 – Динаміка  кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ 

«Приватбанк» за 2015-2019 роки, млн.грн. 

Показники Роки Відхилення, млн.грн. 
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Кредитно-інвестиційний 
портфель 

211116,4 49885,4 62370 635 12484,6 

Міжбанківські кредити 3447,4 4082,4 0,00 -153750 -4082,4 
Кредити юридичним особам  163070 9320 3691 -5222 -5629 
Кредити фізичним особам 24388 19166 30481 -2894 11315 

Цінні папери 20211 17317 28198 -161231 10881 
*Джерело: обраховано автором на основі [7]. 

 

Аналіз динаміки кредитно-інвестиційного портфеля ПрАТ «Приватбанк» 

свідчить, що найвищим показник кредитно-інвестиційного портфелю 

спостерігається у 2015 році. Обсяги кредитно-інвестиційного портфелю у 2016 

році є найменшими 49885,4 млн. грн., що на 635 млн. грн. менше порівняно з 

2015 роком. Показник міжбанківських кредитів у 2016 році становив 

4082,4 млн.грн., що порівняно з 2017 роком (найменшим показником) на 

4082,4 млн. грн. Кредити юридичним особам у свою чергу, у 2015 році 

порівняно із 2016 роком на 5222 млн. грн. більше, а найменший становить 

3691 млн.грн. у 2017 році.  Показник кредитів фізичним особам найбільший 

показник мали у 2017 році, що порівняно з 2016 роком (найменшим 

показником) на 11315 млн. грн більший. Цінні папери у 2017 році становили 

28198 млн. грн., що порівняно з 2016 роком на 10881 млн. грн. більше.  
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Подальший розвиток кредитно-інвестиційної діяльності ПАТ КБ 

«ПриватБанк» залежить від активної участі всіх суб’єктів процесу: населення 

як найбільшого постачальника грошових коштів, банків як посередника, 

кредитора та інвестора, суб’єктів господарювання як основних об’єктів 

вкладення ресурсів та держави як організатора правових відносин між усіма 

учасниками кредитно-інвестиційної діяльності. Не менш важливе значення має 

й попит на кредити, зміни якого впливають на рівень активації інвестиційної 

банківської діяльності. 

Для покращення кредитно-інвестиційного клімату необхідно забезпечити 

необхідні умови функціонування підприємництва та розробити державну 

систему гарантій і пільг. Важливими фінансовими факторами для кредитно-

інвестиційної діяльності виступають рівень політичної стабільності держави та 

стан нормативно-правового забезпечення. З метою розкриття наявного 

потенціалу банків у сфері кредитно-інвестиційного потенціалу в умовах 

фінансової системи України доцільним є впровадження низки заходів за такими 

напрямами [8, c.46]: 

 - розробка моделі оцінки ризиків кредитно-інвестиційної діяльності, яка 

дасть змогу оптимізувати співвідношення «ціна – ризик» під час встановлення 

ставки відсотка банками на даний вид послуг; 

- удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що 

забезпечить формування стійкого механізму співпраці банків і підприємств в 

процесі надання інвестицій; 

- реалізація державної програми підтримки національних інвесторів; 

- розробка заходів зі стимулювання вкладення заощаджень суб’єктів 

економіки до інвестиційних проектів (для інституційних інвесторів), а також 

довгострокових депозитів (для фізичних осіб), що дасть змогу сформувати 

необхідну ресурсну базу кредитно-інвестиційної діяльності; 

- впровадження державної підтримки та гарантії фінансової стійкості 

підприємств, які реалізують інвестиційні проекти, що сприятиме зниженню 

рівня ризиків інвестиційних кредитів банків та, відповідно, відсоткової ставки 

за ними, що забезпечить зростання їх обсягу.  
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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 [5, с. 176] 

Таким чином, вагоме значення для розвитку кредитно-інвестиційної 

діяльності банківського сектору має державна економічна політика. 

Упровадження дієвих монетарних, фіскальних та правових інструментів, 

вдосконалення та розроблення нових нормативно-правових актів щодо 

банківського інвестування дасть змогу поліпшити умови ведення 

підприємницької діяльності, що покращить інвестиційний клімат у державі. 

Наявність єдиного підходу, чіткої стратегії та правового обґрунтування у сфері 

банківського інвестування є важливою умовою не тільки для ефективної 

діяльності банківського сектору економіки, але й для соціально-економічного 

розвитку країни загалом.  
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