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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
У статті розглянуто економічну сутність та організацію соціального
забезпечення. Обґрунтовано тенденцій розвитку бюджетного фінансування
соціального

забезпечення

в Україні. Розглянуто

пріоритетні

напрями

бюджетного фінансування.
Ключові

слова:

соціальна

сфера,

бюджетне

фінансування,

соціальне

забезпечення, соціальна політика.
У сучасних економічних умовах ефективне функціонування держави
значною мірою забезпечується стабільним розвитком соціальної сфери, яка
істотно

впливає

на

процеси

відтворення

робочої

сили,

зростання

продуктивності праці, підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів
трудових ресурсів, рівень науково-технічного розвитку продуктивних сил, а
також культурне і духовне життя суспільства. Основною метою розвитку
соціальної сфери країни є підвищення якості життя населення, що включає не
лише споживання матеріальних благ та послуг, а й задоволення духовних
потреб, стан здоров’я, тривалість життя, морально-психологічний клімат.
Досягнення

цієї

мети

потребує

значних

затрат

фінансових

ресурсів,

акумулювання яких повинно відбуватись як на рівні держави, так і на рівні
суб’єктів господарювання. Тому забезпечення ефективного функціонування
соціальної сфери, що є одним із пріоритетних завдань уряду на сучасному етапі
розвитку держави, неможливе без створення ефективного фінансового
механізму.
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Проблемам фінансового забезпечення функціонування різних сфер і
галузей економічної системи присвячено праці відомих вітчизняних та
зарубіжних учених-економістів В.І. Аранчія, В.Д. Базилевича, В.М. Федосова,
В.Н. Суторміної, С.Я. Огородника, О.Д. Василика, А.М. Поддєрьогіна,
В.К. Сенчагова, В.М. Опаріна, С.І. Юрія та інших.
Метою статті є дослідження особливостей механізму фінансового
забезпечення соціальної сфери.
В умовах ринкової економіки об’єктивна необхідність використання
ефективних
зумовлюється

механізмів
низкою

фінансового
екзогенних

та

забезпечення
ендогенних

соціальної
факторів,

сфери
зокрема

недосконалою фінансовою політикою щодо розвитку соціальної сфери,
низькою

пріоритетністю

фінансування

даної

сфери,

закономірностями

економічного циклу залучення фінансових ресурсів, обмеженими обсягами
доступних фінансових ресурсів тощо. Ускладнення процесів економічних
трансформацій, посилення їх динамізму, фінансова криза та її негативні
наслідки виявили, що існуюча державна фінансова політика виявилася
недієздатною, низько ефективною та не в змозі адекватно і своєчасно реагувати
на такі події. Дані процеси негативно впливають на формування дієвого
фінансового механізму розвитку соціальної сфери.
Для реалізації поставлених завдань перед соціальною політикою держави
потрібен достатній обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
ефективного функціонування соціальної сфери. Соціальна сфера – одна з
найважливіших сфер життя суспільства, в якій реалізуються соціальні інтереси
всіх верств населення, відносини суспільства і особи, умови праці й побуту,
здоров’я, відпочинку [5, с. 122].
Система фінансового забезпечення соціальної сфери повинна виконувати
такі завдання: визначення пріоритетних напрямів фінансування – на основі
аналізу попиту на соціальні послуги та оптимізації пропорцій їх розподілу;
з’ясування джерел фінансового забезпечення – бюджетні кошти, кошти
державних соціальних фондів, кошти недержавних організацій, кошти
8

фінансово-кредитних

установ,

кошти

користувачів

соціальних

послуг,

спонсорські кошти, благодійні внески, гранти; визначення форм фінансового
забезпечення – бюджетне та/або позабюджетне фінансування; визначення
методів фінансового забезпечення – самофінансування, бюджетні асигнування,
кредитування

та

інвестування;

визначення

інструментів

фінансового

забезпечення – податки, збори, штрафи, пеня, пільги, грошова емісія,
приватизація, концесія, зовнішній і внутрішній борг; визначення важелів
впливу на процес накопичення та розподілу фінансових ресурсів – норми і
нормативи, соціальні стандарти, фінансові стимули (дотації, субсидії, фінансові
пільги), фінансові санкції (штрафи, пеня).
На думку фахівців [2, с. 125; 5, с. 32], основними принципами, на яких має
базуватися

система

стабільність

фінансового

законодавства

та

забезпечення

соціальної

обов’язковість

його

сфери

дотримання

є:



всіма

учасниками соціальних відносин;  комплексність підходу до розв’язання
проблем

функціонування

соціальної

сфери;



плановість,

економічна

доцільність, обґрунтованість та ефективність надання соціальних пільг,
допомог і послуг;  задоволення потреб громадян у соціальному забезпеченні й
соціальних послугах;  адекватність визначення фінансових можливостей для
фінансування соціальної сфери;  оперативність і гнучкість реагування на
можливі внутрішні і зовнішні загрози фінансового забезпечення соціальної
сфери;  перманентність розробки заходів щодо підтримки належного рівня
фінансового забезпечення соціальної сфери.
Для побудови дієвого механізму фінансового забезпечення соціальної
сфери є пізнання, об’єктивною основою якого є загальнометодологічні
закономірності фінансової діяльності, які включають у себе і гносеологічні
принципи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування,
узагальнення, історичний і логічний методи, а також моделювання).
Отже, механізм бюджетного фінансування соціальної сфери в Україні
можемо узагальнити наступним чином (рис. 1.2).
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Виходячи

із

представленої

схеми,

початковим

етапом

процесу

фінансування соціальної сфери є планування та прогнозування бюджетних
надходжень і видатків.
Бюджетний механізм

Планування та
прогнозування
показників доходів та
Бюджетні норми та
нормативи

Міжбюджетний
перерозподіл
грошових коштів

Кошторисне
фінансування

Бюджетні стимули
та санкції

Бюджетний
контроль

Управління бюджетними

Бюджетне законодавство

Рисунок 1.2 – Бюджетний механізм фінансування соціальної сфери [3;
4, с. 11; 6, с. 73]
В процесі планування визначаються пріоритетні напрямки державної
політики, частки їх фінансування та вектори подальшого розвитку на тлі
фінансових можливостей. При цьому, відбувається відхилення тактичних
кроків, що обумовлені наявним ресурсами, від стратегічних програм соціальної
політики. Постійна нестача коштів, недовиконання видаткової частини
бюджету, недостатня якість соціальних послуг призводять до неповного
виконання в цілому функції держави у сфері соціального захисту населення і не
дає змогу побудувати соціально-орієнтовану економіку [1, с. 62].
В умовах нестабільності економіки втрачається зміст впровадження
програмно-цільового методу бюджетування. Як наслідок в Україні існує
забагато програм, які не відповідають ні пріоритетам, ні ресурсним
можливостям держави, а також програм, які визнано неефективними. Часто
спостерігається відсутність наступництва в частині завершення державних
програм, що ставить під сумнів ефективність витрачання бюджетних коштів у
минулі роки [2, с. 126].
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Таким чином, головною умовою забезпечення ефективності фінансування
соціальної сфери кожного року є дотримання обраних і ухвалених стратегій у
довгостроковому періоді з мінімальними тактичними відхиленнями. За таких
умов, процес планування стане доречним та необхідним, а виконання плану –
об’єктивним

індикатором.

Такий

метод

бюджетного

планування

та

фінансування соціальної сфери можна назвати програмно-цільовим. Він
передбачає, що всі заплановані на поточний рік видатки відповідають
стратегічній цілі галузі. За такого підходу кожен учасник бюджетного процесу,
на кожному етапі є зацікавленим в досягненні кінцевої мети.
Методичні підходи до формування механізму фінансового забезпечення
соціальної сфери повинні розглядатись у взаємозв’язку з економічними
школами і теоріями, концепціями. Проте, слід враховувати, що нині фінансова
політика розвитку соціальної сфери не має певної ідеології і носить
ситуативний, непослідовний та суперечливий характер, оскільки ще не
сформувалась її нова парадигма, яка мала б сучасне методологічне підґрунтя і
враховувала б динаміку та наслідки ринкової трансформації економіки,
передбачала б побудову цілісної системи організації внутрішніх і зовнішніх
фінансових

взаємовідносин

та

ефективних

методів

їх

регулювання,

адаптованих до існуючих умов національної економіки [1, с. 68; 5, с. 122].
Механізм фінансового забезпечення соціальної сфери доцільно розглядати
як сукупність форм і методів формування і використання фінансових ресурсів,
що застосовуються з метою створення сприятливих умов для розвитку
соціальної сфери та її складових. При цьому подальшого дослідження
потребують питання формування дієвої парадигми формування механізму
фінансового забезпечення соціальної сфери.
Із метою реалізації соціальної політики держава повинна вийти на якісно
нову, досконалішу, а отже, ефективнішу модель бюджетного фінансування
соціальних програм. Для цього потрібно:

11

– організувати державне фінансове забезпечення соціального захисту
населення відповідно до Державної програми соціально-економічного розвитку
країни;
– упорядкувати бюджетне планування та чітко прогнозувати видатки на
соціальний захист бюджетів різних рівнів, максимально наблизивши їх до
дійсних потреб грошового забезпечення суспільної підтримки населення;
– встановити справедливий прожитковий мінімум, після внесення
коригувань до споживчого кошика товарів та послуг, і в обов’язковому порядку
включити незаплановані витрати на послуги охорони здоров’я, освіти тощо;
– належно обґрунтувати та переглянути розрахунки видатків на соціальний
захист на підставі нормативів бюджетного забезпечення;
– запровадити схему фінансування соціального захисту, яка б забезпечила
чіткий зв’язок між обсягами видатків та результатами наданих суспільних
послуг;
– зменшити кількість соціальних пільг та надавати їх винятково тим, хто
справді не може обійтися без державної підтримки (для цього запровадити
обов’язкову перевірку доходів громадян, які подають заяву на пільгову
допомогу);
– замінити пільги соціального призначення на адресні грошові допомоги з
метою підвищення соціальної справедливості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ
БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз наявних фінансових ресурсів органів місцевого
самоврядування України в сучасних умовах. На основі проведених розрахунків
доведено, що в Україні існує гостра потреба у зміцненні фінансової основи
регіонального розвитку.
Ключові слова: бюджет, доходи, податкові надходження, неподаткові
надходження, органи місцевого самоврядування.
Постановка

проблеми.

Характерною

ознакою

органів

місцевого

самоврядування є наявність певного обсягу повноважень та власних фінансових
ресурсів, необхідних для розвитку територій, забезпечення відповідного рівня
життя

населення

та

відносної

самостійності

в

управлінні

соціально-

економічною сферою. Саме тому місцевим бюджетам як фінансовій основі
регіонального розвитку належить чільне місце в бюджетній системі України, а
пошук ефективних фінансових інструментів стимулювання наповнення
дохідної частини місцевих бюджетів за сучасних умов розвитку економіки
країни набуває особливої актуальності. Зміцнення фінансової бази та
досягнення фінансової спроможності регіонів підвищує значення внутрішніх
соціально-економічних чинників регіонального зростання, що впливає на
пріоритети в системі фінансового забезпечення регіонального розвитку.
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Ціллю

статті

є

дослідження

фінансової

бази

органів

місцевого

самоврядування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо розвитку та
зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування досліджували такі
вітчизняні вчені: Ю. Барський, Т. Безверхнюк, О. Василик, Г. Возняк,
З. Герасимчук,

І.

Гнидюк,

С. Дорогунцов,

Я.

Жаліло,

В.

Зайчикова,

І. Камінська, М. Кужелєв, І. Луніна, Л. Макаренко, В. Мельник, В. Опарін,
Ю. Остріщенко, В. Пилипів, В. Поліщук, С. Слухай, О. Сунцова, Л. Тарангул,
І. Чугунов та ін.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Аналіз

фінансового

забезпечення регіонального розвитку є основою, яка враховується при
формуванні стратегічних напрямів регіональної політики та визначенні
можливостей отримання позитивного ефекту від їх реалізації, а також
визначення набору фінансових інструментів стимулювання регіонального
розвитку. Найчастіше бюджетне фінансування розвитку територій здійснюється
двома методами: 1) надання міжбюджетних трансфертів; 2) цільового
фінансування конкретних програм чи заходів.
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.
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).
14

Таблиця 1 – Частка місцевих бюджетів у ВВП та доходах Зведеного
бюджету України, %
Частка у доходах зведеного бюджету
Рік

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
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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.
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
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.
Найменшу частку місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету
України, а саме 18,5 %, було зафіксовано у 2015 р. (рис. 1).
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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 [2]

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.
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
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 [6, с. 65].
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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:
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 20142018 рр., %
Джерела

Доходи від
операцій з
Роки
капіталом
2014
37,7
5,3
0,5
2015
33,4
6,8
0,5
2016
40,1
6,0
0,4
2017
40,0
5,2
0,4
2018
41,3
5,0
0,4
Джерело: розраховано автором на основі [2]
Податкові
надходження

Неподаткові
надходження

Цільові
фонди
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

Всього
(власні
доходи)
43,6
40,9
46,6
45,7
46,8

Офіційні
трансферти
56,4
59,1
53,4
54,3
53,2

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 % [3, с. 48].
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
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бази визначаються відповідним співвідношенням податкових надходжень із
неподатковими джерелами і обсягом виділених із державного бюджету
міжбюджетних трансфертів.
Проведемо аналіз складових податкових надходжень місцевих бюджетів
України. (рис. 2). Таким чином, з рис. 2 бачимо, що провідне місце серед
податкових надходжень належить податку на доходи фізичних осіб, часка якого
має тенденцію до зниження у загальних доходах місцевих бюджетів
(з урахуванням міжбюджетних трансфертів): з 83,1% у 2014 р. до 59,0% у
2018 р.
З 2015 р. до місцевих податків і зборів віднесено податки на майно,
зокрема плату за землю. Завдяки цьому місцеві податки і збори стали другим за
обсягом джерелом наповнення місцевих бюджетів. Їхня частка у загальній
структурі

доходів

місцевих

бюджетів

(з

урахуванням

міжбюджетних

трансфертів), включаючи податки на майно та єдиний податок, досягнула у
2018 р. 25,6%, а обсяг – 58,9 млрд. грн.
У 2015 р. було запроваджено таке джерело надходжень місцевих бюджетів
як акцизний податок на роздрібний продаж підакцизних товарів. У 2018 р. з
цього джерела надійшло 13,6 млрд. грн., що спричинено законодавчими
змінами щодо справляння цього податку.
Щодо неподаткових надходжень, можна зробити висновок, що суттєвих
змін за останні роки не відбулося і їх частка у структурі доходів місцевих
бюджетів залишається на рівні 5,2–6,0 %. Проте саме у 2018 р. спостерігається
найменше значення цього показника і становить 5%. Слід зазначити, що до
складу неподаткових надходжень включено власні надходження бюджетних
установ, які фінансуються з місцевих бюджетів та є найбільшою за обсягом
статтею неподаткових надходжень до місцевих бюджетів. Однак в останні роки
зменшуються такі неподаткові доходи, як адміністративні збори і надходження
від штрафів та фінансових санкцій, доходи від власності та підприємницької
діяльності, а також власні надходження бюджетних установ.
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Рисунок 2 – Динаміка складових податкових надходжень до місцевих
бюджетів України у 2014-2018 рр., %
Джерело: розраховано автором на основі [2]

Проте 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 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 [5]. 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.
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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.

Рисунок 3 – Питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих
бюджетів за 2014–2018 рр.
Джерело: розраховано автором на основі [2]

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.
Варто також звернути увагу на переваги надання освітньої та медичної
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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
[1,4].
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.
Висновок. 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.
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СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
У статті проведена оцінка формування державного, місцевих та зведеного
бюджетів за рахунок податкових надходжень. Обґрунтовано, що провідне
місце серед податкових надходження займає податок на додану вартість.
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адміністративно-

фінансових

ресурсів.

Акумулювання грошових коштів до дохідної частини бюджету має визначальне
місце для фінансування завдань і функцій державних органів влади та органів
місцевого самоврядування.
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Оскільки визначальне місце в дохідній частині бюджетів займають
податкові надходження, то їх дослідження як складової частини бюджету є
актуальним. Ціллю статті є аналіз формування податкових надходжень у
бюджетах різних рівнів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням та оцінкою
податкових надходжень як складової частини доходів бюджетів займались такі
вчені: В. Дем’янишена, Г. Погріщук, В. Левкович, І. Волохова, В. Федосов,
С. Юрій, А. Крисоватий, А. Нікітішин, В. Тропіна, Л. Варениченко, П. Пашко,
М. Грідчіна, Л. Тарангул, О. Близнюк, В. Андрущенко, О. Жихор, Л. Козоріз,
А. Паскалова, П. Пірникоза, Д. Серебрянський, Н. Дорош та інші вчені.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податкові надходження – це
надходження до бюджету у вигляді загальнодержавних та місцевих податків та
зборів. Розуміння складу та динаміки податкових надходжень як зведеного
бюджету, так і за рівнями бюджетної системи надзвичайно важливе у контексті
їх аналізу та планування, виявлення резервів зростання, ухвалення висновків
щодо напрямів реформування податків та перегляду нормативів розщеплення
коштів між бюджетами тощо.
Податок та збір – це різні поняття, згідно з Податковим кодексом
податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету. Збір
являє собою також обов'язковий платіж, але на відміну від податку він має
цільовий характер [9].
Загальнодержавні податки і збори є обов’язковими до сплати на всій
території держави, а місцеві

є обов’язковими до сплати на території

відповідних територіальних громад. До загальнодержавних належать: податок
на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану
вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата та мито. До
місцевих податків та зборів належать: податок на майно, єдиний податок, збір
за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір [9].
В

Україні

встановлена

дворівнева

бюджетна

система,

тобто

загальнодержавні податки, розподіляються між державним та місцевими
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бюджетами в законодавчо визначних пропорціях, відповідно до норм
Бюджетного кодексу України, а в окремих випадках і Закону України
«Про Державний бюджет України» на відповідний рік [6, с. 12].
Зведений бюджет України – це сукупність показників Державного та
місцевих бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування
економічного і соціального розвитку держави. До нього належать показники
Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, тобто
Державний та місцеві бюджети [2].
Загалом

податкові

надходження

зведеного

бюджету

переважно

зосереджені у Державному бюджеті України (83,2%). На республіканські
Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст Києва та Севастополя)
бюджети

припадає

підпорядкування

до

10%,

Автономної

а

на

бюджети

Республіки

Крим

міст
та

республіканського
міст

обласного

підпорядкування – до 13% цих надходжень. Найменша частка податкових
надходжень зведеного бюджету зосереджена у міських (міст районного
підпорядкування), сільських і селищних бюджетах (від 0,6% до 1%) [5, с. 299].
Проаналізуємо місце податкових надходжень у дохідній частині
бюджету, шляхом проведення аналізу. Для цього доцільно буде розглянути
структуру доходів зведеного бюджету України за досліджуваний період (табл.
1). З даних, що подані в таблиці 1, можна побачити, що податкові надходження
займають основну роль в наповненні бюджету. Так, в 2015 році обсяг
податкових надходжень до зведеного бюджету України складав 576 041 млн.
грн., у 2016 році податкові надходження до зведеного бюджету складали
745 187 млн. грн., у 2017 році обсяг податкових надходжень також зріс і
складав 948 219 млн. грн., обсяг податкових надходжень до зведеного бюджету
України у 2018 році складав 1 111 636 млн. грн., у 2019 році обсяг податкових
надходжень до бюджету також зріс і складав 1 112 425 млн. грн.
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Таблиця 1 – Доходи зведеного бюджету України за 2015-2019 роки,
млн. грн.
Показник
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Інші надходження
Всього

2015

2016

2017

2018

2019

576 041

745 187

948 219

1 111 636

1 112 425

140 154

125 392

154 371

200 516

198 110

4 241

6 575

34 259

11 021

9 246

720 436

877 154

1 136 849

1 323 173

1 319 781

Джерело: [5,10]
Можна

спостерігати

поступове

збільшення

обсягу

податкових

надходжень до зведеного бюджету України з кожним роком, якщо порівняти
2015 рік та 2019 рік, то помітно, що обсяг податкових надходжень до зведеного
бюджету зріс майже вдвічі – на 536 384 млн. грн. Плановий показник обсягу
податкових надходжень до зведеного бюджету на 2020 рік становить
1 215 963 млн. грн. Також помітно, що податкові надходження в рази
перевищують обсяги інших надходжень до зведеного бюджету.
Для того, щоб переконатись, що податкові надходження складають
вагому частину до зведеного бюджету України, розглянемо структуру доходів
зведеного бюджету (рис. 1).
Розглянувши рис. 1, можна переконатись, що податкові надходження є
першою і головною групою доходів досліджуваного бюджету, що вони
становлять близько 80% у загальній структурі бюджету. Так, у 2015 році частка
податкових надходжень становила 79,96% доходів зведеного бюджету.
У 2016 році цей показник зріс і частка податкових надходжень становила
майже 85%.
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Рисунок 1 – Структура доходів зведеного бюджету України 2015-2020
роки, %
Джерело: [5,10]
Але у 2017 році даний показник знизився майже на 1,5%, тобто частка
податкових надходжень в доходах зведеного бюджету України становила
83,41%,

що

було

спричинено

збільшенням

частки

показника

«інші

надходження», вона становила 3,01%, коли зазвичай даний показник не
перевищує й 1%, дане підвищення було спричинене підвищенням надходжень
за статтею «Цільові фонди». У 2018 році частка податкових надходжень у
доходах бюджету зросла і становила 84,02%, а в 2019 році даний показник
становив 84,29%. У 2020 планується збільшення частки податкових надходжень
у зведеному бюджеті до 86,9%.
Помітно, що податкові надходження складають більшу частину доходів
бюджету. Так найбільшими за обсягами надходжень до бюджету є податок на
додану вартість та податок на доходи фізичних осіб, також вагомими за
обсягами надходжень є акцизний податок та податок на прибуток підприємств.
Для більш точної оцінки податків, що формують податкові надходження до
бюджету, проаналізуємо динаміку найбільш бюджетоутворюючих податків у
Державному та місцевих бюджетах.
Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок (тобто його
сплата перекладається на споживача товару, послуг) на споживання. Даний
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податок є досить економічно ефективним тому, що оскільки він сплачується
споживачем, надходження від даного податку будуть збільшуватись зі
зростанням споживання товарів чи послуг [6].
Стандартна ставка податку на додану вартість складає 20 % і
застосовується для всіх операцій, що є об’єктом оподаткування, крім операцій,
оподаткування яких здійснюється за зниженими, нульовими ставками, або
звільнених взагалі [7].
Податок на додану вартість – загальнодержавний податок, що повністю
зараховується до загального фонду Державного бюджету [9, с. 12]. Тобто до
місцевих бюджетів даний податок не зараховується.
Можна стверджувати, що ПДВ – основний бюджетоутворюючий податок
в Україні. Так, у 2015 році даний податок складав 246 858 млн. грн., його частка
в доходах Державного бюджету складала 29,7%. У 2016 році обсяг податку на
додану вартість в Державному бюджеті складав 329 911 млн. грн, тобто 33,3%
доходів до бюджету. Частка в доходах бюджету даного податку в 2017 році
складала 34,6%, що складає 434 041 млн. грн. У 2018 році обсяг надходжень від
податку на додану вартість складав 506 168 млн. грн., а його частка в бюджеті
складала 35,3% доходів бюджету. У 2019 році обсяг надходжень від даного
податку зменшився, якщо порівнювати з попереднім роком, і складав 417 676
млн. грн., а його частка у доходах Державного бюджету навпаки зросла і
складала 37%.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – загальнодержавний, прямий
податок, що займає друге місце серед основних бюджетоутворюючих податків
[7, с. 14]. ПДФО – це відчуження частини власності платника на користь
держави, з фінансової – засіб для наповнення місцевих бюджетів
У сучасних умовах поряд з фіскальною особливу увагу держава приділяє
регулюючій функції ПДФО, бо вона чинить серйозний вплив на рівень і
структуру доходів населення, його платоспроможний попит [8, с. 201].
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Ставки податку на доходи фізичних осіб визначаються Податковим
кодексом України, але для переважної більшості платників ставка ПДФО
становить 18% [6].
Сплачений податок на доходи фізичних осіб розподіляється між
бюджетами у таких розмірах:


25% – доходи Державного бюджету України;



15% – доходи бюджету АР Крим та обласних бюджетів;



60% – доходи

бюджетів міст республіканського АР Крим та

обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад [3].
Для оцінки податку на доходи фізичних осіб, як складової податкових
надходжень, проаналізуємо динаміку надходжень від нього до Державного та
місцевих бюджетів (табл. 2)
Таблиця 2 – Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб
до бюджетів, 2015-2019 роки
Показник

Державний бюджет
Місцеві бюджети
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
45,1 79,0 75,0 91,1 106,2 54,9 59,8 110,7 135,7 164,3

ПДФО, млрд. грн
Частка ПДФО у доходах
9,43
бюджету, %
Джерело: [5, 11]

10,0

10,0

10,3

12,5

55,9

53,8

55,05 59,02 61,84

Отже, з таблиці 2 помітно, що в доходах Державного бюджету ПДФО
займає приблизно 10%, так у 2015 році податок на доходи фізичних осіб
становив 45,1 млрд. грн, що становить 9,43% усіх доходів бюджету. У 2016 році
обсяг податку на доходи фізичних осіб становив 79,0 млрд. грн, що становить
10% доходів до Державного бюджету. Частка ПДФО у доходах бюджету
2017 року становила також 10%, хоча обсяг надходжень зріс і становив
110,7 млрд. грн. Обсяг податку в 2018 році склав 91,1 млрд. грн, що становить
10,3%. У 2019 році частка ПДФО у доходах Державного бюджету становила
12,5%, а їх обсяг зріс до 106,2 млрд. грн.
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Отже, проаналізувавши динаміку надходжень від ПДФО до Державного
та місцевих бюджетів, помітно, що податок відіграє вагому роль в наповненні
бюджетів, особливо в місцевих. Частка надходжень від податку на доходи
фізичних осіб до місцевих бюджетів в середньому складає більше 50%, а в
2019 році даний показник перейшов позначку в 60%.
Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів
товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом як підакцизні, що
включається до ціни таких товарів (продукції) [1, с. 129].
До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові
замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та
напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10
осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.
Ставки акцизного податку встановлюються для кожного з підакцизних
товарів Податковим кодексом України [9].
Акцизний податок надходить в розмірі 86,56% до спеціального фонду
Державного бюджету та в розмірі 13,44% до загального фонду місцевих
бюджетів (не враховуючи інших випадків, передбачених законодавством
України) [7, с. 13].
Для того, щоб переконатись, що акцизний податок відіграє вагому роль в
формуванні податкових надходжень до Державного та місцевих бюджетів,
проаналізуємо його динаміку протягом досліджуваного періоду (табл. 3).
Таблиця 3 – Динаміка надходжень від акцизного податку до бюджетів,
2015-2019 роки
Показник

Державний бюджет
2015 2016 2017 2018

Акцизний
податок,
63,1
млрд. грн
Частка
акцизного
податку у доходах 10,5
бюджету, %
Джерело: [9, 27]

2019

Місцеві бюджети
2015 2016 2017

2018

2019

90,1

108,3 124,1 134,1 7,7

11,6

13,16 13,62 13,97

12,8

11,9

6,8

5,7

11,7

29

13,1

6,4

5,2

4,7

Проаналізувавши динаміку надходжень від акцизного податку до
Державного та місцевих бюджетів, помітно, що до Державного бюджету
надходить більше фінансових ресурсів. Так, у 2015 році до Державного
бюджету надійшло близько 63,1 млрд. грн. надходжень від акцизного податку,
що становить 10,5% доходів Державного бюджету. У 2016 році обсяг
надходжень від акцизного податку до бюджету складав 90,1 млрд. грн., що
становить 12,8% доходів Державного бюджету. Обсяг надходжень від
акцизного податку у 2017 році складав 108,3 млрд. грн., тобто 11,9% від
доходів бюджету. Частка надходжень від акцизу в доходах Державного
бюджету в 2018 році складала 11,7%, а його обсяг у доходах бюджету складав
124,1 млрд. грн. У 2019 році частка надходжень акцизного податку до бюджету
зросла і складала 13,1% доходів Державного бюджету, а його обсяг складав
134,1 млрд. грн. [3]
Аналізуючи надходження від акцизного податку до місцевих бюджетів,
зрозуміло, що їх обсяг значно менший. У 2015 році обсяг надходжень до
місцевих бюджетів від даного податку складав близько 7,7 млрд. грн., а їх обсяг
склав 6,4% доходів бюджетів. У 2016 році обсяг податку склав 11,6 млрд. грн, а
його частка у доходах місцевих бюджетів – 6,8%. Обсяг надходжень від
акцизного податку до місцевих бюджетів у 2017 році складав 13,16 млрд. грн., а
їх частка у доходах бюджету склала 5,7%. У 2018 році частка акцизу у доходах
місцевих бюджетів складала 5,2%, а їх обсяг – 13,62 млрд. грн. У 2019 році
обсяг надходжень від даного податку, як і попередні роки, зріс і становив
13,97%, а їх частка зменшилась і складала 4,7% доходів місцевих бюджетів.
Податок на прибуток підприємств – загальнодержавний, прямий податок,
тобто він прямо залежить від розміру прибутку платника та істотно впливає на
діяльність господарюючих суб'єктів. Податок на прибуток має вагомий вплив
на дохідну частину бюджету України [1, с. 190].
Використання податку на прибуток підприємств як зручного інструмента
державного регулювання економічних процесів здійснюється через вибір
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напряму розподілу прибутку, організаційно-правової форми ведення бізнесу,
виду господарської діяльності, методів фінансування інвестицій, розподіл і
перерозподіл ВВП, стимулювання сфер діяльності, інвестицій і інновацій тощо
[8, с. 170].
Основна ставка податку на прибуток підприємств в Україні встановлена
на рівні 18% [9]. Даний податок розподіляється між Державним та місцевими
бюджетами в пропорції: 90% до загального фонду Державного бюджету, 10%
до загального фонду місцевих бюджетів (не враховуючи інші випадки, що
передбачені законодавством України) [7, с. 13]. Для того, щоб переконатись, що
даний податок відіграє важливу роль в формуванні податкових надходжень
бюджетів, дослідимо його динаміку (табл. 4).
Таблиця 4 – Динаміка надходжень від податку на прибуток
підприємств до бюджетів, 2015-2019 роки
Показник

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

Податок на прибуток підприємств,
34,8 54,3 66,9 82,3 95,5 4,27 5,88 6,49 8,78 9,94
млрд. грн
Частка
податку
на
прибуток
5,8 7,7 7,4 7,8 9,3 3,5 3,4 2,8 3,3 3,4
підприємств у доходах бюджету, %
Джерело: [5, 11]

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

бюджетів,

зрозуміло,

що

провідне

місце

серед

податкових

надходження займає податок на додану вартість. Його динаміка свідчить, що в
середньому до бюджету держави податку на додану вартість надходить 35%
всіх надходжень. А найбільшим бюджетоутворюючим податком для місцевих
бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, в середньому частка надходжень
від даного податку до місцевих бюджетів становить більше 55% всіх доходів
бюджетів.
Податки виступають вагомим інструментом бюджетного регулювання
країни і є основою регіональної бюджетно-податкової системи, яка виступає
інструментом макроекономічного регулювання і спрямована на виконання
основних завдань, що стоять перед економікою України в умовах глобалізації
[6, с. 114].
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Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ
ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто особливості місцевого оподаткування в умовах
фіскальної децентралізації. Досліджено місцеві податки та збори, що
адмініструються в Україні та визначено низку загальних ознак. Визначено
механізм справляння місцевих податків і зборів в Україні. Проаналізовано
напрямки вдосконалення податкової системи на місцевому рівні в умовах
фіскальної децентралізації.
Ключовi слова: децентралізація, місцеві бюджети, місцеве оподаткування,
місцеві

податки

і

збори,

податки,

податкова

система,

фіскальна

децентралізація.
Постaновкa пpоблеми. Кожна держава для забезпечення виконання своїх
функцій повинна мати кошти, які б накопичувалися у бюджеті. Джерелом цих
коштів є власні кошти держави, які надходять від виробничої діяльності або від
платежів за ресурси, які згідно законодавства України належать державі та
податки, які сплачують юридичні і фізичні особи.
Посилaння нa

сучaснi

дослiдження тa

публiкaцiї.

Дослідженням

проблемних питань, пов’язаних з ефективним функціонування місцевих
податків та зборів, займались багато науковців. Великий внесок у дослідження
місцевого оподаткування зробили такі вчені: Адамович Н., Бандида М.,
Волохова І., Єфименко Т. та інші.
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Фоpмулювaння цiлей стaттi. Мета дослідження полягає у визначенні ролі
місцевих податків і зборів у наповненні місцевих бюджетів та обґрунтуванні
пропозицій щодо вдосконалення системи місцевого оподаткування на основі
зарубіжного досвіду.
Виклaд

основного

мaтеpiaлу

дослiдження.

У

сучасних

умовах

реформування економіки та соціальної сфери особливого значення набувають
місцеві податки і збори як фінансова основа забезпечення розвитку
територіальних громад. На місцеве оподаткування покладається вирішення
основних завдань органів місцевого самоврядування шляхом формування
фінансових ресурсів для задоволення локальних потреб. Актуалізуються
питання місцевих податків і зборів у зв’язку з проголошенням вектору на
децентралізацію влади, що передбачає зміцнення фінансової бази органів
місцевого самоврядування значною мірою через підвищення ролі місцевих
податків і зборів.
Відповідно до Податкового кодексу України, місцеві податки і збори 
це обов’язкові платежі, суми яких згідно із законодавством України
встановлюються органом місцевого самоврядування на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці та які зараховуються до відповідного
бюджету [8].
Існують різноманітні визначення категорії «місцеві податки та збори». Це
пов’язано, по-перше, з багатоаспектністю, неоднозначністю категорії місцевих
податків і зборів як частини податкової системи України, по-друге, з
надзвичайною важливістю в житті не лише окремої людини, групи людей, а
держави в цілому.
Місцеві податки і збори є законодавчо встановленими обов’язковими
платежами, які зараховуються до місцевих бюджетів відповідних територій.
Органи місцевого самоврядування можуть диференціювати ставки податків у
межах ставки, визначеної законом, надавати додаткові пільги окремим
платникам, змінювати строки сплати.
Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків
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належать: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний
податок та транспортний податок, а до місцевих зборів належать: збір за місця
для паркування транспортних засобів, туристичний збір.
Статтею 143 Конституції України визначено, що органи місцевого
самоврядування встановлюють місцеві податки і збори. В Законі України «Про
місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що місцеві бюджети мають бути
достатніми щодо здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм
законом повноважень для забезпечення мешканців відповідних громад
якісними публічними послугами. Підвищення ролі місцевих податків і зборів та
збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів є одним із головних
завдань фінансово-бюджетної політики держави [6, с. 125].
Отже, враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що місцеві
податки та збори мають низку загальних ознак:
– використання надходжень від цих платежів для фінансування місцевих
потреб у межах території, підвідомчої відповідним органам місцевого
самоврядування;
– зарахування їх до місцевих бюджетів;
– віднесення організації, запровадження та стягування цих платежів до
компетенції органів місцевого самоврядування та фіскальних органів;
– збір та використання платежів як складової частини доходів місцевих
бюджетів перебувають також під контролем органів місцевого самоврядування;
– наявність у органів місцевого самоврядування ширшої компетенції у
правовому регулюванні місцевих податків та зборів порівняно з податковими
платежами інших рівнів.
Для

того

щоб

дослідити

теоретичні

та

методологічні

аспекти

функціонування місцевого оподаткування потрібно розглянути механізм
справлення місцевих податків і зборів.
Механізм справляння місцевих податків і зборів в Україні – це комплекс
законодавчого забезпечення, заходів і послідовність їх використання органами
місцевого самоврядування щодо справляння та внесення належної суми
податків, зборів до місцевого бюджету [2, с. 75].
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Зауважимо, що при вивченні механізму справлення місцевих податків
та зборів в Україні варто пам’ятати, що існує дві системи оподаткування, а саме
спрощена

система

оподаткування

та

загальна

система

оподаткування.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є особливим механізмом,
що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на єдиний податок в
порядку та на умовах визначених Податковим кодексом України.
Спрощена система оподаткування юридичних осіб формується на основі
єдиного податку. Єдиний податок – це місцевий податок юридичними особами,
які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Цей податок передбачає
спрощений облік доходів і витрат, а також заміщає собою сплату і розрахунок
певної кількості обов’язкових податків і зборів, які сплачуються в Україні.
Як відомо, за загальним правилом платники єдиного податку 1 та 2 груп,
відповідно до пункту 295.1 Податкового Кодексу України, сплачують податок
авансом не пізніше 20 числа поточного місяця. Отже, у разі переходу єдинників
1 або 2 груп з однієї в іншу чи в групу 3 єдиний податок за період роботи у
«старій» групі так чи інакше вже сплачено, тому про ймовірність недоплати за
відповідний період перейматися не варто [1, с. 19].
Зважаючи на те, що

Податковий кодекс України дозволяє платникам

єдиного податку 1 та 2 груп сплачувати єдиний податок авансовим внеском, у
тому числі за весь податковий рік (але не більш як до кінця поточного звітного
року), не виключено, що в разі міграції єдинників груп 1 та 2 в іншу групу за
ними числитиметься переплата із цього платежу. У такому випадку під час
сплати єдиного податку за перший місяць (квартал) після переходу до нової
групи варто проконтролювати, аби відповідна сума не «загубилася» та була
зарахована контролерами в рахунок погашення зобов'язань за відповідний
податковий період.
Зауважимо, що платники єдиного податку можуть самостійно перейти до
іншої

групи

платників

єдиного

податку

шляхом

подання

заяви

до

контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
наступного кварталу. Водночас у платника єдиного податку групи 3, який є
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платником ПДВ, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у
разі обрання ним групи 1 або 2 чи ставки єдиного податку, установленої для
групи 3, що включає ПДВ до складу єдиного податку.
У разі якщо платник 1 чи 2 групи

воліє обрати групу 3 зі ставкою

єдиного податку 3%, йому необхідно завчасно пізніше ніж за 20 календарних
днів до початку податкового кварталу, з якого підприємець планує
«підвищити» групу подати заяву про реєстрацію платником ПДВ.
Податок на майно, який відноситься до місцевого оподаткування, існує
практично в усіх країнах, в тому числі і в Україні – у формі податку на
нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку та
плати за землю.
Загальні вимоги до справляння податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, встановлено статею 266 ПК України (табл. 1).
Таблиця 1 – Основна характеристика податку на майно
Елемент податку

Характеристика

Платники

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
розташованих на території відповідної громади

База оподаткування

Загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його часток

Об’єкт оподаткування

Об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його
частка

Ставки податку

Встановлюються залежно від місця розташування (зональності)
та типів об’єктів нерухомості у розмірі, що не може
перевищувати 1,5 % мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази
оподаткування

Податковий період

Календарний рік

Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості,
розташованих на території відповідної громади.
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Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його частка. У свою чергу, до об’єктів житлової нерухомості
належать будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду
(житлові будинки, прибудови до житлових будинків, квартири, котеджі,
кімнати у багатосімейних квартирах), а також дачні та садові будинки [3, с.7].
До об’єктів нежитлової нерухомості відносяться будівлі, приміщення, що
не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду (будівлі готельні,
будівлі офісні, будівлі торговельні, будівлі для публічних виступів, будівлі
промислові та склади, гаражі, господарські будівлі тощо).
Поряд із цим Податковим кодексом України встановлено загальні пільги
для фізичних осіб – платників цього податку, незалежно від їх майнового стану
та рівня доходів. Так, база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи, зменшується:


для квартири незалежно від їх кількості на 60 метрів квадратних ;



для житлового будинку незалежно від їх кількості – на 120 метрів

квадратних;


для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх

часток, на 180 метрів квадратних [4, с. 170].
Отже, майнові податки в системі оподаткування слугують забезпеченню
більш справедливого розподілу податкового навантаження між платниками
податків, раціонального та ефективного використання майна. У цьому
контексті найбільш проблемним є посилення ролі оподаткування транспорту.
На сьогодні надходження від транспортного податку є незначними для
формування дохідної частини місцевих бюджетів.
Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством
власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування. У свою чергу,
об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не
більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад
375 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня
податкового року.
39

Ставка цього податку встановлюється у розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль, який відповідає критеріям
визнання об’єктом обкладення цим податком. Відповідно, базовим податковим
періодом для цього податку є календарний рік [5, с. 89].
Порядок

обчислення

транспортного

податку

залежить

від

того,

платником податку є юридична чи фізична особа. Зокрема, за загальним
правилом, для фізичних осіб обчислення суми податку з об’єкта оподаткування
здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника.
Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності.
Плата за землю в Україні стягується у вигляді земельного податку, що
залежить від якості та місця знаходження ділянки, виходячи з кадастрової
оцінки землі. Розмір цього податку встановлюється з розрахунку на рік у
вигляді платежів за одиницю земельні площі. При цьому величина податку не
залежить від результатів господарської діяльності власників або користувачів.
Збір за місце для паркування транспортних засобів прийшов на заміну
такому місцевому збору, як збір за паркування автотранспорту, який
регламентувався Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і
збори».
Суттєва особливість збору за місце для паркування транспортних засобів,
встановленого ПКУ, полягає в тому, що платниками цього податку стали
юридичні та фізичні особи, які, згідно з рішенням органу місцевого
самоврядування, мають право надавати спеціально відведені місця для
паркування транспортних засобів у тимчасове користування іншим особам.
Така зміна кола платників сприяє вдосконаленню порядку адміністрування
цього податку порівняно з попереднім збором, забезпечує збільшення об’єму
надходжень до місцевих бюджетів, а також дає змогу органам місцевого
самоврядування впорядковувати розміщення місць паркування [7, с. 43].
Туристичний збір належить до місцевих податків і зборів, надходження
40

від яких зараховуються до місцевого бюджету. Згідно з цим, рішення про
встановлення туристичного збору ухвалюється сільською, селищною, міською
радою або радою об’єднаної територіальної громади.
Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду
проживання у місцях, визначених, а саме: готелях, кемпінгах, мотелях, інших
закладах готельного типу, гуртожитках для приїжджих, санаторно-курортних
закладах, приватних будинках і квартирах.
Висновки. Отже, створення системи місцевого оподаткування в Україні
характеризується процесом запровадження та скасування місцевих податків і
зборів, розробкою нормативно-правових актів, які постійно змінювалися та
доповнювалися з метою вдосконалення та покращення податкової системи в
цілому.
Одним із методів вдосконалення податкової системи на місцевому рівні є
реформа децентралізації влади, яка сьогодні втілюється в Україні. Дана
реформа має на меті побудову нової моделі управління на основі створення
фінансово самодостатніх громад. Починаючи з 2015 року діяльність Уряду
України у цьому напрямку дала змогу відчутно покращити фінансову
спроможність місцевих бюджетів. Одним із підтвердження цього є зростання
частки власних доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України.
Варто зазначити, що протягом останніх років відбувається поступове
зростання ролі місцевого оподаткування в місцевих бюджетах. Таку тенденцію
можна спостерігати перш за все за рахунок розширення переліку місцевих
податків та зборів, зокрема переведення земельного податку та єдиного податку
до складу місцевих. Водночас за останні два роки простежується негативна
динаміка зниження фіскальної ефективності місцевого оподаткування.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
У статті розглянуто роль банківської системи України, яка відіграє важливу
роль для економіки держави в цілому, проаналізовано сучасний стан
банківського сектору та визначено основні тенденції її розвитку через
статистичний аналіз фінансових результатів діяльності банків України (з
урахуванням

банків

з

іноземним

капіталом).

Запропоновано

шляхи

удосконалення та розвитку банківської системи України.
Ключові слова: банк, банківська система, банківська діяльність, державне
регулювання, банки з іноземним капіталом, кредитування.
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасний стан економіки України вимагає надійної
та ефективної банківської системи, яка відіграє ключову роль у стабілізації
фінансової системи, спираючись на яку можна вирішувати нагальні економічні
та соціальні проблеми розвитку суспільства. Однією з найважливіших функцій
банківської системи є формування ресурсної бази у цілях фінансового
забезпечення реального сектору економіки достатніми джерелами ресурсів. За
останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні
зміни, обумовлені побудовою ринкових засад в країні і негативним впливом
світової фінансової кризи, тому вимагає подальшого аналізу фінансового стану
банківської системи, що визначає можливості кредитування економічних
суб'єктів.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз банківської
системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних
процесів, розгляд комплексу заходів, що спрямовані на підтримку стійкого
стану вітчизняних фінансово-кредитних установ, своєчасної нейтралізації і
запобігання розвитку дестабілізуючих тенденцій.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Значний внесок у
дослідження проблем та особливостей функціонування вітчизняної банківської
системи внесли такі вітчизняні вчені як О. Барановський, О. Вовчак,
А. Вожжов, В. Геєць, О. Дзюблюк, І. Д’яконова, О. Колодізєв, В. Коваленко,
В. Міщенко, Л. Примостка, К. Рилова. Роль національного банку України у
регулюванні всієї банківської системи висвітлено у працях З. М. Васильченко
та. М. В. Старинського.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перед початком дослідження
сучасного стану банківської системи України необхідно звернути увагу на її
роль у функціонуванні економіки країни та важливість для ефективного
економічного зростання. Варто нагадати, що банківська система є невід’ємною
складовою фінансової системи та економіки країни в цілому. Через банківську
систему діє механізм розподілу фінансових ресурсів та грошових коштів,
відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг.
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В цілому, розвиток банківської системи України розпочався з моменту
прийняття Закону України «Про банки і банківську діяльність» [8].
В основу функціонування банківської системи України покладені
загальновизнані принципи банківської діяльності у світі, зокрема:
- дворівнева побудова: чітке функціональне розмежування між банками
першого і другого рівнів;
- функціонування банків другого рівня на комерційних засадах та на
договірних відносинах з клієнтурою;
- ліквідація монополії держави на банківську справу, можливість
створення комерційних банків різних форм власності;
- організація державного контролю і нагляду за банківською діяльністю і
покладення цього завдання на центральний банк;
- незалежність центрального банку від державних органів виконавчої
влади;
- формування загальносистемної інфраструктури забезпечення банківської
діяльності [3, с. 348].
Не менш важливою функцією банківської системи є кредитування
економіки та забезпечення фінансової стабільності. Без залучення коштів
населення у банківський сектор неможлива фінансова санація підприємств, які
потребують фондів для функціонування і реструктуризації.
Банківська система України розвивалась досить динамічно і була
зорієнтована на забезпечення безперебійного грошового обігу капіталу,
надання можливостей отримання необхідного фінансування підприємствами,
державою, приватними особами, створення сприятливих умов вкладення
коштів із метою нагромадження заощаджень у національній економіці.
Відповідно до частини першої ст. 31 Закону «Про банки і банківську
діяльність», мінімальний розмір статутного фонду банку на момент його
реєстрації не може бути меншим, ніж 500 млн. гривень, в той же час така норма
вступила в силу лише з 4 липня 2014 року, і багато банків раніше створювалися
з набагато меншим статутним фондом. Тому Національний банк зобов’язав
комерційні банки поетапно збільшити статутний фонд до 500 мільйонів гривень
в період до 11 липня 2024 року [8].
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Таблиця 1 – Кількість банків в Україні за 2015-2019 роки
Роки
2015
2016
2017
2018
2019

Кількість
діючих банків
117
96
82
77
75

Кількість
державних банків
6
6
5
5
4

З них з іноземним
капіталом
41
38
38
37
35

Зі 100% іноземним
капіталом
17
17
18
23
23

Кількість банків, розмір статутного капіталу яких становить 500 млн. грн.
та більше складає 30 од. або 24,6 % від усієї кількості банків України, а
кількість банків, розмір статутного капіталу яких становить менше 500 млн.
гривень складає 75,6% [6]. Отже, банків зі статутним капіталом меншим ніж
500 млн. грн. в банківському секторі в 3 рази менше кількості банків зі
статутним капіталом, визначеним НБУ. Тому в подальшому можемо очікувати
поступове скорочення кількості діючих банків, які не в змозі виконати такі
вимоги регулятора. Динаміку зміни кількості банківських установ в Україні за
останні роки демонструє табл. 1.
З даними щорічних звітів НБУ, кількість банків, що обслуговують
населення України в 2019 році становить 75, що на 42 банки менше ніж
працювали у 2015 році, 35 із них з іноземним капіталом. Позитивною
динамікою є те, що кількість банків із 100% іноземним капіталом збільшилась
на 6 банків.
2019

Резерви за
активними
операціями банків
Надані кредити

2018
2017
2016

Активи (всього)

2015
0

1000000

2000000

Рисунок 1 – Сумарні активи банків України
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Аналізуючи рис.1, можна зробити висновки, що активи банків України за
останні 5 років зросли на 240 075 грн, кількість наданих кредитів залишилась
майже незмінною,

резерви за активними операціями банків зросли на

170 766 грн.
Темпи приросту загального обсягу депозитів поступово збільшувався
протягом всього досліджуваного періоду, в той час як темпи приросту
депозитів від фізичних осіб значно сповільнився в 2017 та 2019 роках, що
свідчить про зменшення довіри до емітентів БСУ. Слід зазначити, що в
2019 році відбулося загальне покращення стану ринку депозитних послуг, про
що свідчать відповідні темпи приросту (13,1% для загального ринку депозитів,
17,7% для депозитів юридичних осіб, 9,0% для депозитів фізичних осіб) рис. 2.

1000
800
600

Депозити від:

400

юридичних осіб
фізичних осіб

200
0
2015 2016 2017 2018 2019

Рисунок 2 – Кількість вкладених депозитів фізичними та юридичними
особами в банки України за 2015-2019 роки
Аналіз фінансових результатів діяльності комерційних банків в цілому по
Україні за останні п’ять років свідчить про те, що доходи банків України зросли
на 9251 млн. грн., а витрати – на 37159 млн. грн. В результаті на 01.01.2019р.
банківська система отримала збиток у розмірі 26472 млн. грн., який за період
аналізу зріс на 25036 млн. грн (табл. 2).
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Таблиця 2 – Динаміка фінансових результатів діяльності банків
України за 2015-2019 роки
Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Доходи, млн. грн
Витрати, млн. грн
Результат
діяльності, млн.
грн
Рентабельність
активів, %
Рентабельність
капіталу, %

168888
167452

210201
263167

199193
265793

190691
350078

178139
204611

Абсолютне
відхилення
2019р./2015р.
9251
37159

1436

-52966

-66600

-159388

-26472

-25036

0,12

-40,7

-5,46

-12,6

-1,94

-1,82

0,81

-30,46

-51,91

-116,74

-15,96

-15,15

Перевищення витрат на доходами призвело до збиткової діяльності, що, в
свою чергу, вплинуло на негативні значення показників рентабельності активів
та рентабельності капіталу. Проте, як можемо побачити із табл. 2., показники
рентабельності у 2018р. порівняно із 2017р. зросли, хоча їх значення
залишалось від'ємним (табл. 2).
Проведений аналіз стану сучасної банківської системи України та
опрацювання наукових праць З. Васильченко [1],

В. Коваленко[4],

В. Міщенко [5], Л. Примостка [7], К. Рилова [10] дозволили виділити такі
основні проблеми розвитку банківської системи України:
- невисокий

рівень

капіталізації

комерційних

банків,

що

знижує

стабільність банків;
- зниження ліквідності банків;
- слабка диференціація банківських послуг – при досить значній кількості
комерційних банків спектр та обсяги послуг залишаються обмеженими;
- висока вартість банківських послуг при низьких доходах населення, в
результаті чого зменшується кількість потенційних користувачів банківськими
послугами;
- високий рівень залежності від іноземних позик і значна частка іноземного
капіталу в структурі капіталу банківської системи;
- наявність значної кількості ризиків банківської діяльності;
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- втрата банками довіри населення, наслідком чого є зменшення мобілізації
фінансових ресурсів банками;
- недосконала система захисту вкладів громадян;
- недостатній рівень кваліфікації менеджерів і спеціалістів та брак досвіду
кадрового персоналу.
Висновки. Отже, результати проведеного дослідження сучасного стану та
розвитку банківської системи України свідчать про наявність у банків певних
проблем, зокрема з ліквідністю та прибутковістю, що вкрай негативно впливає
на забезпечення безперервності перебігу відтворювальних процесів банківських
установ і водночас обмежує їхні можливості щодо інвестування коштів в
економіку країни й забезпечення тим самим безперервності відтворення на усіх
його стадіях. Проведений аналіз дав змогу зробити висновки, що ефективність
функціонування банківської системи України залежить вид низки таких
факторів: рівня розвитку фінансового ринку; існуючого рівня довіри
економічних суб'єктів до центрального банку; макроекономічної ситуації як
всередині країни, так і за кордоном; політичних чинників; рівня монополізації
та тінізації економіки.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ
РІВНІ
Охарактеризовано спектр трактування поняття «бюджетна політика» та її
вплив на соціально економічний добробут населення. Визначено та описано
особливості головних функцій, які повинна виконувати бюджетна політика на
субрегіональному

рівні.

Окреслено

основні

інструменти

та

напрями

покращення функціонування бюджетної політики на субрегіональному рівні.
49

Ключові слова: бюджетна політика на субрегіональному рівні, стратегічні
пріоритети

держави,

функції

бюджетної

політики,

децентралізація,

інструменти бюджетної політики.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. За останні роки державна бюджетна політика в
Україні на субрегіональному рівні зазнала докорінних змін. При цьому вона не
вирізнялася цілковитою стабільністю та послідовністю. Державна бюджетна
політика в Україні вважається основою розвитку держави, зростання добробуту
населення, затвердження нових соціальних стандартів.
Бюджетна політика завжди вважалася головним чинником впливу на
розвиток економіки і соціальної сфери. З її допомогою держава, здійснюючи
розподіл та перерозподіл валового внутрішного продукту, впливає на
формування структури виробництва, результати господарювання, проведення
соціальних перетворень. Характеристика бюджетної політики вирішальною
мірою

визначається

масштабами

виконання

державою

своїх

функцій,

закріплених Конституцією України, від чого залежить обсяг і структура
державних видатків. В умовах зміни економіки значення державної бюджетної
політики на субрегіональному рівні значно зросло, вона стає головним
інструментом регулювання соціально-економічних процесів на усіх рівнях
суспільного життя.
Формулювання

цілей

статті.

Реалізація

бюджетної

політики

на

субрегіональному рівні в Україні безпосередньо пов’язані з процесами
децентралізації влади, збільшенням бюджетних повноважень і зміцненням
фінансової спроможності територій. Збалансування місцевих бюджетів та
підтримка ефективно діючої системи управління бюджетними ресурсами є
запорукою зміцнення економічного потенціалу регіонів і зростання добробуту
громадян. В свою чергу досягнення цілей бюджетної політики розвитку регіону
безпосередньо залежить від ефективності функціонування бюджетної системи
на усіх рівнях – національному, регіональному, місцевому, а також від
раціональності розподілу повноважень між рівнями управління. Перерозподіл
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фінансових ресурсів та повноважень в контексті впровадження сучасної
реформи децентралізації перетворив у фінансово спроможні два рівні влади –
національний і місцевий, послабивши при цьому роль регіонального рівня, що
негативно

відображається

на

соціально-економічному

розвитку

регіонів [6, с. 52].
Особливо актуальне дослідження економічної сутності та змістовної
характеристики державної бюджетної політики на субрегіональному рівні
набуває у світлі головних завдань Стратегії сталого розвитку «Україна 2020»
згідно з якою бюджетна політика розвитку країни та й регіонів в загальному
спрямовується безпосередньо на реалізацію стратегічних пріоритетів держави.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Різні аспекти описаної
проблематики стали предметом наукових пошуків як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Вагомий внесок у дослідження бюджетної політики
зробили відомі вітчизняні вчені: О. Василик, І. Плужніков, С. Булгаков,
В. Опарін, Ю. Пасічник, В. Лагутін. Проблеми бюджетної політики на
місцевому рівні досліджували ряд вчених-економістів. Це, насамперед,
С. Буковинський, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Єрмошенко, В. Міщенко,
Ц. Огонь та інші. Незважаючи на велику кількість наукових напрацювань в
даній тематиці, недостатньо досліджена проблема функціонування та реалізації
державної бюджетної політики на субрегіональному рівні для забезпечення її
збалансованого соціально-економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній фінансовій
літературі відсутні єдині підходи до трактування змісту бюджетної політики
регіону,

розробки

стратегічних

напрямів

реалізації,

що

негативно

відображається на системі її провадження та ефективності. У багатьох випадках
зустрічаються інтерпретації терміна «бюджетна політика» як податковобюджетної, бюджетно-податкової, фінансово-бюджетної, фіскальної політики
тощо. Різноманітні визначення бюджетної політики, що може бути основою для
розуміння самого поняття представлено в таблиці 1.
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З огляду на наведені визначення сутності цього поняття, бюджетна
політика на субрегіональному рівні – це система пріоритетів і конкретних
заходів цілеспрямованої діяльності держави щодо формування, збалансування
та розподілу бюджету, з метою виконання економічних і соціальних завдань
країни.

Повноцінна

реалізація

бюджетної

політики

регіону

стимулює

функціонування економічної активності адміністративно- територіальних
одиниць,

сприяє

раціональному

бюджетному

плануванню,

а

також

ефективному наповненню, розподілу та використанню місцевих фінансових
ресурсів.

Таблиця 1 – Спектр трактування поняття «бюджетна політика»
Автор

Визначення

Василик О. Д. Бюджетна політика – сукупність заходів держави щодо організації та
[2, c. 542]
використання фінансів для забезпечення економічного і соціального
розвитку.
Бюджетна політика – системна сукупність пріоритетів (національних
Плужніков І. О
інтересів), наукових підходів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої
діяльності держави з регулювання бюджетного процесу і використання
[5, c. 273]
бюджетної системи для рішення економічних і соціальних завдань країни.
Булгакова С. О Бюджетна політика – це цілеспрямована діяльність держави (в особі
[1, c. 345]
органів державної влади і місцевого самоврядування) щодо регулювання
бюджетного процесу, управління бюджетним дефіцитом, а також
використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної
політики в країні.
Опарін В. С. Бюджетна політика – політика, спрямована на формування бюджету
[7 c. 33]
держави, його збалансування і, головне, розподіл бюджетних коштів.
Лабутін В.
[3, c. 246]

Д. Бюджетна політика – політика бюджетних доходів і витрат, яка повинна
сприяти сталому економічному зростанню.

Пасічник Ю. В. Бюджетна політика має об’єктивний та суб’єктивний зріз. Об’єктивний
[4, c. 643]
зріз – це реальні економічні процеси, які виникають у результаті
суспільного виробництва і включають як основу фінансові потоки.
Суб’єктивний зріз – це відносини, які функціонують у надбудові,
пов’язані з людською діяльністю, що проявляються у юридичних актах,
прийнятті та виконанні бюджету, перерозподільчих бюджетних
механізмах.

Джерело: систематизовано автором на основі [1, 2; 3; 4; 5; 7]
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Реалізація бюджетної політики неможливе без належного виконання
державою відповідних повноважень. Функції, які повинна виконувати
бюджетна політика на субрегіональному рівні відображено на рис 1.
Функції бюджетної політики на
субрегіональному рівні

Мотиваційна

Контролююча

Регулююча

Стимулююча

Превентивна

Рисунок 1 – Функції бюджетної політики на субрегіональному рівні
Регулююча фунція, полягає в рівні розподілу фінансових ресурсів з метою
забезпечення соціально-економічного розвитку територій. Контролююча,
базується в усуненні неефективного та нецільового витрачання бюджетних
коштів. Що стосується стимулюючої функції то вона, сприяє підвищенню
зацікавленості місцевих органів влади в нарощуванні власного фінансового
потенціалу, стимулює розвиток бізнесу, допомагає створенню сприятливого
інвестиційного клімату. Превентивна функція запобігає появі негативних
тенденцій формування та використання бюджетних ресурсів. Мотиваційна
функція спонукає зацікавлених осіб фінансувати соціально- економічний
розвиток території [4, c. 644].
Основним інструментом, за допомогою якого територіальні громади
здійснюють свої функції, є надходження від встановлених законодавством
податків, зборів та інших платежів, у тому числі за рахунок місцевих податків і
зборів. Упродовж останніх років в Україні були здійснені суттєві кроки щодо
фінансової децентралізації та зміцнення ресурсної бази органів місцевого
самоврядування. Внесені зміни до податкового та бюджетного законодавства в
частині збільшення обсягів як власних доходів місцевих бюджетів, так і
місцевих податків та зборів, зокрема: ліквідовані неефективні податки, видатки
53

на адміністрування, що були більшими, ніж надходження від таких податків і
зборів; введено нові економічно ефективні податки; розширено перелік типів
об’єктів оподаткування; змінено податкові ставки; розширено коло платників
податків; окремі загальнодержавні податки віднесено до місцевих податків
тощо.
Враховуючи ці зміни, а також з огляду на мотиваційний аспект та
безпосередній вплив органів місцевого самоврядування на запровадження та
мобілізацію місцевих податків і зборів, можна чітко прослідкувати динаміку
зростання

їх

питомої

ваги

в

доходах

місцевих

бюджетів

України

(без трансфертів). Зважаючи на покращення стану мобілізації надходжень та
зміну структури місцевих податків і зборів їх частка у доходах місцевих
бюджетів (без трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) значно
зросла за останні роки. Якщо у 2011 році їх частка становила лише 3,2%, то у
2015 році вона зросла майже у 3 рази – до 8,8%, а в 2019 році вже становить
32%[8].
Висновки. Отже, зміст бюджетної політики регіону повинен полягати у
визначенні курсу, завдань і напрямів діяльності держави та органів місцевого
самоврядування у сфері формування і використання бюджетних коштів.
Стратегічною метою бюджетної політики на місцевому рівні, має бути
забезпечення стійкого соціально- економічного розвитку територій. Для
досягнення вказаної мети необхідно вирішення таких основних завдань:
забезпечення збалансованого місцевого бюджету; нарощення фінансового
потенціалу місцевих бюджетів; підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів та багато інших.
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Здобувач освітнього ступеня «магiстp»
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В
УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
У статті розглянуто шляхи вдосконалення місцевих податків і зборів в Україні
на основі зарубіжного досвіду. Досліджено, що основу дохідної частини
місцевих бюджетів зарубіжних країн становлять майнові податки. Визначено,
що прогрес бюджетної децентралізації в країні характеризує частка обсягу
видатків місцевих бюджетів у ВВП. Доведено, що важливим кроком щодо
побудови ефективної системи місцевого оподаткування є запровадження
утилізаційного збору.
Ключовi слова: місцеві бюджети, місцеві податки і збори, місцеве
оподаткування, місцеве оподаткування, податкова система.
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Постaновкa пpоблеми. В умовах посилення інтеграційних процесів для
ефективного розвитку національної економічної системи необхідне формування
сталого

механізму

забезпечення

місцевого

самоврядування

власними

фінансовими ресурсами, які мають бути отримані переважно за рахунок
місцевих податків і зборів. Місцеве оподаткування є важливим інструментом
функціонування та розвитку місцевого самоврядування. Адже успішне
виконання

функцій

та

завдань,

покладених

на

органи

місцевого

самоврядування, неможливе без належного фінансового забезпечення.
Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Дослідженню проблем
щодо вдосконалення місцевого оподаткування та його вплив на формування
доходів місцевих бюджетів приділяли увагу Васютинська Л. А., Жмурко І. В.,
Кириленко О.П., Пальчук В., Письменний В. В., Ставнича М. М., Ткачук А.Ф.,
Федоришина Л. І. та інші. Віддаючи належне вагомому науковому доробку
українських науковців, залишається актуальним і заслуговує на окрему увагу
виявлення напрямків вдосконалення адміністрування місцевих податків і зборів
в Україні.
Фоpмулювaння цiлей стaттi. Мета дослідження полягає у визначенні
напрямів вдосконалення місцевих податків і зборів в Україні на основі
зарубіжного досвіду.
Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Зміцнення фінансової основи
місцевого самоврядування повністю залежить від формування механізму
забезпечення власними фінансовими ресурсами регіонів. На сьогоднішній день
місцеві бюджети залишаються незабезпеченими достатнім обсягом фінансів,
що є перешкодою для ефективного функціонування місцевих органів влади.
Основними джерелами доходів місцевих бюджетів повинні стати місцеві
податки та збори, тому що саме вони можуть забезпечити фінансову
спроможність місцевих бюджетів.
Досвід формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах свідчить про
те, що роль власних джерел наповнення місцевих бюджетів неодмінно повинна
зростати [3, с. 42].
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Аналізуючи досвід іноземних держав, потрібно сказати, що основу
дохідної частини місцевого бюджету становлять саме майнові податки.
Загалом, у різних європейських країнах цей податок має різну питому вагу у
власних надходженнях місцевих бюджетів. У таких іноземних державах, як
Данія, Фінляндія, Греція та Люксембург, податок на нерухомість становить
незначну частку у власних надходженнях місцевих бюджетів, менше 10%
загального обсягу власних надходжень, а у таких країнах, як Бельгія, Латвія,
Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, він становить понад 50%
загального обсягу.
Вважається також, що прогрес бюджетної децентралізації в країні
характеризує частка обсягу видатків місцевого бюджету у ВВП. Цим
показником визначається частина публічного ресурсу, що розподіляється між
представниками місцевого самоврядування. Можна сказати, що коли показник
вище 15%, тоді в державі високий рівень децентралізації. В Європі такими
державами називають Данію, Швецію, Іспанію, Фінляндію, Нідерланди, Італію.
Частка в 10–15% – середній стан децентралізації: Польща, Велика Британія,
Угорщина, Чеська Республіка, Франція. Недостатня децентралізація все ще має
місце в Словаччині, Литві, Естонії, Португалії, Греції, Кіпрі [4, с. 28].
Таблиця 1 – Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП в європейських
країнах у 2019 році, %
Країна

Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП, %

Чехія

8,4

Угорщина

12,1

Латвія

10,8

Польща

12,4

Хорватія

3,8

Данія

32,0

Італія

10,9

Франція

11,7

Великобританія

10,9

Середнє значення

13,6
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Дані, наведені в таблиці, свідчить про стан децентралізації управління
фінансовими ресурсами. Централізація доходів у ВВП держав становить в
середньому 13,6 %. В країнах Західної Європи рівень перерозподілу ВВП через
місцеві бюджети значно різниться – в Данії він становить майже 1/3 ВВП, а в
Хорватії лише 3,8 %.
Тому, чим більша частка доходів місцевих бюджетів у ВВП, тим вищий
рівень децентралізації в країні, що забезпечує більш ефективне надання
локальних послуг, оскільки на рівні місцевої влади витрати будуть меншими за
рахунок скорочення адміністративних витрат.
Такий прямий податок як податок на майно здійснює значний вклад у
дохідну частину бюджетів європейських країн. Частка даного податку у
структурі податкових надходжень місцевих бюджетів досить різниться і
становить у Великобританії, наприклад, – 99,5 %, у Франції та Іспанії – близько
30-40 %. Привертає увагу також той факт, що у більшості європейських країн
запровадження податку на майно є обов’язковим, так як власність являється
найважливішою базою оподаткування. Необхідно зауважити, що серед
місцевих податків у більшості розвинених країнах найбільш поширені податки
на нерухоме майно. У Литві, Нідерландах, Угорщині, Франції платниками
цього податку можуть бути як власники, так і орендатори нерухомості. Податок
на нерухомість сплачується як фізичними, так і юридичними особами, проте
платниками цього податку можуть бути лише юридичні особи (в таких країнах,
як Ірландія та Данія) або лише фізичні особи (в таких країнах, як
Великобританія та Словенія) [2].
Вивчивши досвід розвинених країн, доцільно було би запровадити в
Україні акцизний податок на шкідливі для здоров’я людини продукти
харчування та безалкогольні ароматизовані та підсолоджені напої. Вказаний
податок мав би добрий фіскальний потенціал у поповненні дохідної частини
місцевих бюджетів.
Крім цього, варто розширити перелік місцевих податків і зборів за
рахунок запровадження зборів цільового спрямування, таких як збори за
прибирання та освітлення вулиць, утилізацію сміття і побутових відходів,
упорядкування парків.
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Важливим кроком щодо побудови ефективної системи місцевого
оподаткування є запровадження утилізаційного збору. Така пропозиція
обумовлена, перш за все, не потребою у збільшенні джерел фінансових ресурсів
місцевих органів влади, а: складною екологічною ситуацією, обумовленою
накопиченням відходів у навколишньому природному середовищі; відсутністю
налагодженої системи збору відходів; відсутністю достатнього фінансування
переробної сфери; нерозвиненістю системи виробництва товарів з вторинної
сировини.
Пропозиції щодо запровадження утилізаційного збору висувалися раніше.
Але досі в цьому напрямі не було здійснено жодних кроків. Механізм
запровадження

утилізаційного

збору

такий:

автоматичне

введення

утилізаційного збору на неекологічні товари; введення ставки утилізаційного
збору на рівні 7% від вартості неекологічного товару; цільовий характер
утилізаційного збору, що передбачає використання надходжень такого збору
виключно на заходи зі збору неекологічних товарів та їх утилізацію або
повторну переробку; віднесення утилізаційного збору до місцевих зборів
обов’язкового характеру. Запровадження утилізаційного збору сприятиме
вирішенню не лише ряду складних екологічних питань, але й збільшенню
фінансових можливостей місцевих органів влади у сфері покращення стану
навколишнього природного середовища.
Ще один підвид податку на майно – транспортний податок, застосування
якого є неоднозначним, у зв’язку з його фактичним існуванням як податку на
розкіш на автомобілі. Така практика його застосування не дає тих бюджетних
надходжень, які дає транспортний податок у зарубіжних країнах. Так якщо в
більшості зарубіжних країн транспортний податок загалом забезпечує від
8 % до 15 % надходжень до місцевого бюджету, то в Україні це лише
приблизно 0,3 %.
Фіскальна значущість транспортного податку істотно підвищиться, якщо
транспортний податок зазнає певних змін. Зокрема, на законодавчому рівні, на
нашу думку, необхідно:
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– розширити перелік об’єктів оподаткування транспортним податком, а
саме внести до нього яхти, літаки, вертольоти, мотоцикли, самохідні машини;
– змінити базу оподаткування транспортним податком:
– застосовувати диференційовані ставки в прогресивному співвідношенні
залежно від категорії бази оподаткування;
– встановити податковий період на один календарний рік.
Викладені пропозиції є досить ефективними на цьому етапі розвитку
нашої держави. Зокрема, перелічені податки є характерними для розвинутих
держав, де рівень матеріального забезпечення населення є досить високим. В
Україні запровадження таких видів податків та зборів хоч і сприяло би
швидкому поповненню місцевих бюджетів, проте поклало би на пересічних
громадян необґрунтовано непомірний тягар з їх сплати. Реформування
місцевого оподаткування має бути поступовим [1, с. 17].
Шляхами вдосконалення механізмів місцевого оподаткування в Україні
можуть бути наступні заходи:
– розширення повноважень місцевих громад стосовно запровадження
нових місцевих податків і зборів та їх адміністрування;
– запровадження нових місцевих зборів, наприклад, за збирання та
утилізацію сміття;
– запровадження обов’язкових внесків на охорону здоров’я в екологічно
неблагополучних районах.
–

провести

органами

місцевого

самоврядування

інвентаризацію

земельних ділянок землекористувачів та організувати роботу щодо оформлення
права землекористування відповідно до повноважень, визначених до статті 122
Земельного кодексу України;
– розширення баз Земельного кадастрів, а також доступність їхніх даних
для суб’єктів оціночної діяльності.
– щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: у
механізм розрахунку податку закласти ринкову вартість нерухомості [5, с. 130].
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Висновки. Для посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів
необхідно здійснювати подальше реформування податкового законодавства в
частині

наповнення

місцевих

бюджетів

та

посилення

їх

фінансової

самостійності. Потрібно створити таке податкове законодавство, яке б
стимулювало виробництво, інноваційну діяльність на місцях. Одним із
найважливіших завдань влади сьогодні повинно стати надання ширших
повноважень органам місцевого самоврядування.
Так, варто взяти за необхідне врахування міжнародного досвіду та
законодавчо врегулювати справляння місцевих податків і зборів в Україні, що
дасть змогу оптимізувати перелік цих податків і зборів, розширити об’єкт і базу
оподаткування і, як наслідок, створити міцну та стабільну фінансову основу для
органів місцевого самоврядування.
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необхідність вдосконалення структури формування бюджетного потенціалу,
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Постановка проблеми. Ефективність функціонування бюджетної системи
на регіональному рівні в значній мірі характеризує наявний бюджетний
потенціал місцевих фінансів. Рівень розвитку бюджетного потенціалу, його
структура, індексні характеристики безпосередньо впливають

на фінансову

самостійність та самодостатність регіонів, на здатність забезпечувати їх
соціально-економічний розвиток, на можливості створювати комфортні умови
проживання на тій чи іншій території.
Ціллю статті є дослідження сучасного стану фінансового потенціалу
бюджетів Вінницького регіону.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Розв’язанню

проблем

формування місцевих фінансів, удосконаленню теоретичних основ побудови
місцевих бюджетів присвячені праці таких відомих вітчизняних науковців, як
О.Д. Василик, З.С. Варналій, В.М. Геєць, І.В. Гнидюк, В.І. Кравченко,
М.І. Карлін, М.А. Козоріз, І.О. Луніна, В.М. Мельник, В.М. Опарін,
КІ.З.

Сторонянська,

О.О.

Сунцова,

О.В. Шевченко та багатьох інших.
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Л.Л.

Тарангул,

І.

Я.

Чугунов,

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних економічних умовах
проблеми формування бюджетного потенціалу і забезпечення ефективного їх
використання набувають особливої уваги. Дослідження проблем формування
бюджетного потенціалу Вінницької області викликає інтерес, насамперед тому,
що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку області, і завдяки
правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і
соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Наведемо
складові формування бюджетного потенціалу Вінницької області протягом
2014-2018рр. у табл. 1.
Таблиця 1 – Динаміка складових формування бюджетного потенціалу
місцевих бюджетів Вінницької області, млн. грн.
Абсол.
пр., млрд.
грн.

Роки
Види доходу

Темп
пр.,
%

2014

2015

2016

2017

2018

Податкові надходження

7337,6

4755,4

6211,8

8867,8

11425,2

4087,6

15,6

Неподаткові надходження

235,5

258,8

330,9

436,0

482,6

247,1

20,5

Доходи від операцій з
капіталом

10,0

45,0

23,0

57,0

80,0

70,0

80,0

Офіційні трансфери

1275,5

1572,2

1028,1

1628,0

8474,5

7199,0

66,4

Усього доходів без
урахування міжбюджетних
трансфертів

86,7

501,4

654,3

435,9

263,0

176,3

30,3

Усього доходів з
урахуванням міжбюджетних
трансфертів

266,2

2073,5

1682,4

1340,3

1002,6

736,4

37,7

Джерело: побудовано автором за даними [4]
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2018/2014 рр.

На загальному фоні позитивної тенденції до зростання обсягів доходів, що
формують бюджетний потенціал місцевих фінансів у Вінницькій області,
викликає занепокоєння те, що це зростання відбувалось не за рахунок власних
доходів, а передусім, за рахунок офіційних трансфертів, які складали в
2014 році - 1275,5 млн. грн, а у 2018 році збільшилися до 8474,5 млн. грн. Дані
таблиці свідчать, що офіційні трансферти з Державного бюджету відіграють
провідну роль у структурі доходів місцевих бюджетів, оскільки, протягом
аналізованого періоду їх питома вага була стабільно високою: більше ніж
57,0%, а в 2015 році частка перевищила 61,0%, що є найвищим показником за
весь досліджуваний період. Інші надходження, що формують неподатковий
потенціал місцевих фінансів не відіграють істотної ролі. Так, частка
неподаткової складової без урахування трансфертів протягом всіх років була на
рівні 2,7-4,9 %.
Подібна ситуація спостерігається в цілому за всіма регіонами України:
частка міжбюджетних трансфертів в структурі доходів місцевих бюджетів
перевищує 50,0%, що свідчить про те, що місцеві громади є самостійними
теоретично, а місцеві бюджети залишаються залежними від загальнодержавних
доходів, дотацій та субвенцій, які будуть передані їм у наступному році.
Зростання обсягу трансфертів пояснюється тим, що запроваджена в грудні
2014 року нова модель міжбюджетних відносин спрямована на фінансування
державою поточних видатків установ медичної та освітньої сфери, що належать
до компетенції органів місцевого самоврядування. Головною відмінністю нової
системи вирівнювання є скасування дотації вирівнювання і запровадження
базової дотації та різного роду субвенцій: медичної, освітньої, субвенції з
соціального захисту населення та ін.
В той же час, значна частина доходів, що формуються в регіонах,
передаються до Державного бюджету у вигляді податкових та інших
надходжень. Наведемо динаміку податкових надходжень Вінницької області
протягом 2014-2018рр. у табл.2.
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Таблиця 2 – Динаміка податкових надходжень Вінницької області
протягом 2014-2018рр.
Роки

Податкові надходження
(млн. грн.)

Абсол.
Темп
пр., млрд. пр.,
грн.
%
2018/2017 рр.

2014

2015

2016

2017

2018

Податок на доходи
фізичних осіб

7058,2

3306,2

5259,9

7765,2

10250,8

2485,6

13,2

Податок на прибуток
підприємств

4055,0

4245,4

6212,8

7272,7

7850,6

577,9

10,8

Плата за користування
надрами

3978,3

3680,0

4000,0

4500,0

5090,0

590,0

11,3

Податки на збільшення
ринкової вартості

7098,7

3730,7

5881,1

8492,5

11035,8

2543,3

13,0

Податок на прибуток
приватних підприємств

2299,0

3300,6

4542,4

4989,4

5356,7

367,3

10,7

Податок на прибуток
фінансових установ

1756,0

3579,7

7100,0

8610,0

9009,0

399,0

10,5

-1600,0

3,8

-40,0
13088,3

9,9
13,0

Плата за використання
2150,0 3400,0 2400,0 2600,0 1000,0
інших природних ресурсів
Інше
1730,0 5381,0 5640,0 6640,0 6600,0
Всього
30125,2 30623,6 35776,3 43104,6 56192,9
Джерело: побудовано автором за даними [4]

З даних, що наведені в таблиці, варто зазначити, що податки на збільшення
ринкової вартості, включаючи податки на доходи, податки на прибуток
Вінницької області займають найбільшу частку в інших доходів до бюджету. А
саме, у 2014 році податки на збільшення ринкової вартості займали 23,6%
доходів бюджету. У 2015 році частка займала 12,2%, що на 11,4% менше ніж в
попередньому році. У 2016 році частка ринкової вартості зросла й займала
16,4%, внаслідок збільшення прибутку прибуткових підприємств, що на 4%
більше за частку ринкової вартості в 2015 році У 2017 році податкові вона
займала 19,7%, що на 3,3% більше ніж у попередньому році. В наступному
2018 році частка податку на збільшення ринкової вартості займала 19,6%, що на
0,1% менше ніж у 2017 році.
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Податок на доходи фізичних осіб в 2018 році зріс, у порівнянні з 2017, на
2485,6 млрд. грн., темп приросту становить 13,2%. Це спричинило те, що зросла
мінімальна заробітна плата,із 3723 до 4173 грн. Податок на прибуток
підприємств зріс на 577,9 млрд. грн., темп приросту становить 10,8%. Це
обумовлено збільшенням прибутку прибуткових підприємств у 2018 році, у
тому числі приватних підприємств й фінансових установ. Абсолютний приріст
плати за користування надрами збільшився на 590,0 млрд. грн., темп приросту –
11,3%. Інші податки та збори зменшились на 40 млрд. грн., темп приросту
становить 9,9%, що в свою чергу на 1,8% менше від попереднього року.
Дані таблиці свідчать, що доходи Вінницької області за 2014 – 2018 роки
мають тенденцію до зростання. Основне навантаження з наповнення дохідної
частини бюджету за вказаний період лягало на податкові надходження.
Домінування податкових надходжень у дохідній частині бюджету області є
характерною особливістю будь - яких розвинутих областей країни. Другою по
величині складовою неподаткового потенціалу бюджету області є неподаткові
надходження, які включають в себе: власні надходження бюджетних установ,
адміністративні збори та платежі, доходи від власності та підприємницької
діяльності. На частку неподаткових надходжень припадає близько 15 – 27% від
загального обсягу доходів.
Неподаткові платежі характеризуються певними особливостями, зокрема,
мають

у

більшості

випадків

цільове

призначення,

їм

притаманний

необов'язковий характер, вони переважно зараховуються до доходів бюджетів
тих рівнів, державні органи яких проводять їх збирання. Основна відмінність
податкових і неподаткових надходжень і в тому, що при мобілізації останніх
відсутні

такі

податкові

принципи,

як:

рівнозначність,

стабільність,

обов’язковість, всеохоплюючий характер тощо.
Наступним розглянемо неподаткові надходження Вінницької області, дані
відображено у таблиці 3.
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Таблиця 3 - Структура неподаткових надходжень Вінницької області
протягом 2014-2018 рр.
Темп
приросту, %

Роки

Неподаткові надходження (%)
2014

2015 2016 2017 2018

15,9

12,5

8,6

16,9

19,5

12,0

29,0

35,2

39,9

29,7

31,1

10,9

27,1

31,0

35,0

26,5

26,9

10,6

13,6

4,5

11,3

13,7

19,1

14,5

14,4

16,8

5,2

13,2

3,4

2,7

Всього
100
Джерело: побудовано автором за даними [4]

100

100

100

100

10,4

Доходи від власності та підприємницької
діяльності
Адміністративні збори та платежі
Плата за надання адміністративних
послуг
Частина чистого прибутку держ. та
комун. підприємств
Інші неподаткові надходження

2018/2017

Помітне різке зменшення надходжень у 2016р. від власності та
підприємницької діяльності – на 3,9% у порівнянні з 2015 роком. У 2018 р.
частина чистого прибутку державних та комунальних підприємств зросла на
560 млрд. грн., порівнюючи з 2017 р., темп приросту якого становить 14,5%.
Неподаткові надходження в більшій мірі 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. Натомість стабільно динамічним залишається
зростання власних надходжень бюджетних установ, що є наслідком активізації
платних послуг у невиробничій сфері з огляду на зменшення масштабів
бюджетного фінансування. Розглянемо структуру неподаткових надходжень у
формуванні бюджетного потенціалу місцевих фінансів Вінницької області у
2018 році (рис.1).
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Рисунок 1 – Структура неподаткових надходжень у формуванні
бюджетного потенціалу місцевих фінансів Вінницької області у 2018 році
Джерело: побудовано автором за даними [4]

За оперативними даними станом на 1 січня 2018 року до бюджету
Вінницької області надійшло доходів загального фонду (без міжбюджетних
трансфертів) в сумі 6581104,1 тис. грн., або 108,1% до затвердженого
місцевими радами плану на рік з урахуванням змін. Зокрема, по бюджетах міст
обласного значення надходження складають 2570703,6 тис. грн. або 105,0%
планових показників на рік з урахуванням змін; бюджетах районів –
2467312,2 тис. грн. (113,7%); бюджетах об’єднаних територіальних громад –
583807,3 тис. грн. (108,3%); обласному бюджету – 959281,0 тис. грн. (103,1%).
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг доходів загального
фонду зріс на 1825960,0 тис. грн. або на 38,4%. Найбільший ріст доходів по
таких основних джерелах, як податок на доходи фізичних осіб (на 1312834,0
тис. грн.) у 1,5 рази та єдиний податок (на 235172,9 тис. грн.) у 1,3 рази. У 2017
року до загального фонду бюджету області надійшли кошти в сумі 18474,3 тис.
грн. як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам
місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні
та ввезеного на митну територію України пального [1].
Крім того, варто підкреслити, що сьогодні достатньо складні вимоги щодо
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на банківських
рахунках. Так, згідно нормативних документів на дату розміщення тимчасово
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вільних коштів у місцевих бюджетів не повинно бути простроченої
кредиторської заборгованості; непогашених середньострокових позик; кошти
можуть розміщуватись лише у межах поточного бюджетного періоду.
Розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти можливо лише у
банках, в яких держава володіє 75% чи більше статутного капіталу. Розглянемо
динаміку податкових та неподаткових надходжень на рис.2.

Рисунок 2 – Співвідношення податкових та неподаткових надходжень
Вінницької області протягом 2014-2018 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [4]

Податкові надходження (ПДФО, та місцеві податки та збори) становлять
81,2% загальних податкових надходжень до місцевих бюджетів. Важливо і те,
що за рахунок власних податкових джерел місцеві органи влади могли
фінансувати 60-80% своїх потреб. У цьому разі і залежність від рішень вищих
органів влади стосовно дохідної частини місцевих бюджетів буде мінімальною.
Однією з ключових трансформацій, запущених владою ще в 2014 р., стала
реформа місцевого самоврядування. В її рамках передбачаються перегляд
напрямів, механізмів, строків формування територіальної організації влади,
підвищення якості та доступності публічних послуг, перебудова бюджетнофінансових відносин держави та територіальних громад
Варто зазначити, що у структурі трансфертів найбільшу частку протягом
2014–2018 років - близько 53% - складала дотація базова (у 2014 році вона
становила - 63,8%, у 2015 році лише 7,6%. На рис. 3 зображено динаміку
субвенцій та дотацій Вінницької області протягом 014-2018 рр.
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Рисунок 3 - Співвідношення дотацій та субвенцій Вінницької обл.
(млрд. грн.)
Джерело: побудовано автором за даними [4]

Це пов’язано із запровадженням нової системи вирівнювання, згідно якої
передбачено скасування дотації вирівнювання і запровадження базової
(реверсної) дотації, а також освітньої субвенції, субвенції на підготовку
робітничих кадрів, медичної субвенції, субвенції на забезпечення медичних
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру [5]. Цими змінами впроваджено механізм, за якого держава, шляхом
надання

спеціальних

трансфертів

(субвенції)

повністю

бере

на

себе

відповідальність щодо фінансового забезпечення поточних видатків установ
медичної та освітньої сфери, що належать до повноважень місцевих бюджетів і
складають значний обсяг у їх видатках.
З урахуванням зазначених змін частка міжбюджетних трансфертів у
структурі доходів місцевих бюджетів України склала у 2016 році 53,4 %. проти
59,1% у попередньому році, при цьому практично усі трансферти, що надійшли
з державного бюджету, спрямовувалися на соціально-культурну сферу.
Не дивлячись на те, що в багатьох країнах дотації та субвенції
застосовуються як інструмент фінансового вирівнювання, вважаємо що 2/3 від
загальних доходів бюджету області - це занадто велика частка, яка не сприяє
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забезпеченню самостійності місцевих бюджетів, нарощуванню їх потенціалу,
відкритості та прозорості бюджетного процесу, справедливому розподілу
загальносуспільного

багатства

між

громадянами

та

територіальними

громадами. Тому, необхідно чітко розподілити видаткові функції між рівнями
влади, закріпити відповідні джерела фінансування, сформувати систему
надання фінансової допомоги найбіднішим регіонам [3].
Ще однією проблемою формування дохідної частини місцевих бюджетів
Вінницької області виступає те, що забезпечення ефективності управління
бюджетними ресурсами області суттєво ускладнене наявністю проблем у самій
структурі місцевих бюджетів, а також їх вертикальною та горизонтальною
розбалансованістю. Система місцевих бюджетів Вінницької області включає
зведений бюджет області, обласний бюджет, бюджети адміністративних
районів

області,

бюджети

районів

у

містах

та

бюджети

місцевого

самоврядування, зокрема міських рад. міст обласного значення, бюджети
міських рад міст районного значення, бюджети селищних рад та бюджети
сільських рад. Щодо вертикального збалансування, то основним завданням, на
нашу думку, тут є приведення у відповідність обсягів фінансових ресурсів того
чи іншого рівня управління і обсягів завдань та повноважень, які на нього
покладаються[1].
Крім

того,

нерівномірне

співвідношення

між

податковими

та

неподатковим складовими бюджетного потенціалу місцевих фінансів свідчить
про незацікавленість регіонів розширювати джерела неподаткових надходжень
та резервів їх збільшення.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про необхідність
вдосконалення структури формування бюджетного потенціалу, що можна
здійснити шляхом структурного реформування системи місцевих фінансів.
Відтак слід звернути увагу на досвід розвинених країн світу, де муніципальні
утворення, які мають високе податкове навантаження й більшою мірою
опираються на неподаткові джерела доходів, є стабілізатором суспільно71

політичного ладу в державі. Адже достатнє фінансове забезпечення місцевого
самоврядування є найбільш прагматичним кроком на шляху до матеріалізації
конституційних гарантій, суверенітету та побудови гнучкої демократичної
системи влади на місцевому рівні.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ
У статті досліджено основні теоретичні засади фінансових гарантій
медичного обслуговування населення. Дано авторське визначення поняттю
«фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Охарактеризовано
основних суб’єктів фінансових гарантійних відносин у сфері медичного
обслуговування та охорони здоров’я. Систематизовано основні джерела
фінансування гарантій медичного обслуговування населення.
Ключові слова: фінансові гарантії медичного обслуговування населення,
джерела фінансування, суб’єкти фінансових гарантійних відносин.
Постановка проблеми. В рамках впровадження реформи охорони здоров'я
всі країни стикаються з неминучою проблемою – узгодити потреби в сфері
охорони здоров'я та попит на медичні послуги з наявними ресурсами. Жодна
країна в світі не може забезпечити всі можливі послуги для всіх громадян без
обмежень у кількості. У ситуації з обмеженими ресурсами важливо визначити
основні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.
Метою дослідження є систематизація основних фінансових засад гарантій
медичного обслуговування населення.
Теоретичною базою дослідження стали нормативно-правові акти, що
визначають засади реалізації фінансових гарантій медичного обслуговування
населення [1-4]. Проте навіть у зазначених джерелах чітко не визначено
поняття «фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та не
узгоджено

його

з

поняттям

«державні

фінансові

гарантії

медичного

обслуговування населення», що обумовлює необхідність подальших наукових
досліджень та актуальність теми.
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У ситуації, коли потреби в сфері охорони здоров’я перевищують наявні
ресурси, важливо визначити певний перелік медичних послуг та лікарських
засобів, які могли хоча б мінімально гарантувати безпеку здоров’я населення.
Оскільки цей процес також передбачає деяке обмеження доступу до послуг,
необхідно визначити фінансові гарантії, що забезпечать цю можливість
(доступу до послуг) та джерела їх фінансування
У фінансовій науці фінансову гарантію визначають як підтвердження того,
що третьою стороною буде погашена заборгованість, або будуть виконані
зобов'язання. Гарантійні фінансові послуги передбачають наявність як мінімум
трьох суб’єктів, зокрема:
- суб’єкта, який отримує послугу;
- суб’єкта, який надає послугу;
- суб’єкта, який оплачує чи гарантує оплату послуги.
Дані властивості можемо екстраполювати на відносини фінансових
гарантій у сфері медичного обслуговування та охорони здоров’я і визначити
саме поняття «фінансових гарантій медичного обслуговування населення».
Таким чином, суб’єктами виступають (рис. 1):
- населення країни (громадяни, іноземці, особи без громадянства, які
постійно проживають на території України, та особи, яких визнано біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту [4]) – суб’єкти, які
отримують медичні послуги та лікарські засоби;
- заклади охорони здоров’я – суб’єкти, які надають медичні послуги;
- уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного
обслуговування населення (Національна служба здоров’я України) [1].
Тобто фінансові гарантії медичного обслуговування населення – це
підтвердження того, що третьою стороною (державою в особі уповноваженого
органу) буде погашена заборгованість отримувачів медичних послуг та
лікарських засобів (населення) перед закладами охорони здоров’я, які надали ці
послуги.
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Рисунок 1 – Суб’єкти фінансових гарантійних відносин у сфері
медичного обслуговування та охорони здоров’я
* Джерело: розроблено автором на основі [1; 3; 4]

Оскільки гарантом повної оплати надання пацієнтам медичних послуг та
ліків виступає держава за рахунок коштів Державного бюджету України, то
можна говорити про «державні фінансові гарантії». Тобто «фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» та «державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» мають той самий економічний зміст.
Таким

чином,

державні

фінансові

гарантії

медичного

обслуговування

населення – це гарантії повної оплати згідно з тарифом за рахунок коштів
Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних
послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення
(програма медичних гарантій) – програма, що визначає перелік та обсяг
медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну
оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів
Державного

бюджету

України

згідно

з

тарифом,

для

профілактики,

діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами,
отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та
пологами [3; 4].
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Основними джерелами фінансування гарантій медичного обслуговування
населення є кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, цільових
страхових фондів, юридичних і фізичних осіб та інші джерела (рис. 2).
Джерела фінансування медичних послуг населення
медичні послуги та лікарські
засоби, визначені Програмою
медичних гарантій

медичні послуги та лікарські засоби, не
включені до Програми медичних
гарантій, передбаченні іншими законами
для певних категорій осіб

Державний бюджет

Державний бюджет (кошти,
передбачені окремими програмами)
місцеві бюджети

повна оплата необхідних
населенню медичних послуг та
лікарських засобів

цільові страхові фонди (медичне
страхування)

фінансове забезпечення
виконання загальнодержавних
функцій у галузі охорони
здоров’я

кошти юридичних і фізичних осіб
інші джерела

Рисунок 2 – Джерела фінансування гарантій медичного
обслуговування та охорони здоров’я
* Джерело: розроблено автором на основі [1; 3; 4]

За рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється повна
оплата необхідних населенню медичних послуг та лікарських засобів,
передбачених програмою медичних гарантій та пов’язаних з наданням [4]:
- екстреної медичної допомоги;
- первинної медичної допомоги;
- (спеціалізованої) медичної допомоги;
- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- паліативної медичної допомоги;
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- медичної реабілітації;
- медичної допомоги дітям до 16 років;
- медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України підлягають
лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських
засобів [2], затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, та
програми медичних гарантій [3]. Обсяг коштів Державного бюджету України,
що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно
визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка
валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків
валового внутрішнього продукту України. Видатки на програму медичних
гарантій є захищеними статтями видатків бюджету [4].
За рахунок Державного бюджету України окремо здійснюється фінансове
забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями,
проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням
судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, та інших програм у галузі
охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.
Не передбачені програмою медичних гарантій гарантії для певних
категорій осіб у сфері охорони здоров’я, медичного обслуговування та
забезпечення лікарськими засобами фінансуються за окремими програмами за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів,
юридичних і фізичних осіб та інших джерел.
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть
фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази,
капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних
працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання
населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші
програми в охороні здоров’я.
Повертаючись до рис. 1, варто відмітити, що саме поняття «фінансових
гарантій медичного обслуговування населення», його сутність та основні
характеристики визначено. Також систематизовано медичні послуги, які
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надаються за рахунок коштів Державного бюджету, що і визначає саму суть
державних гарантій у сфері медичного обслуговування. Залишається ще чітко
охарактеризувати механізм оплати медичних послуг в системі фінансових
гарантійних відносин у сфері медичного обслуговування та охорони здоров’я.
Як показує стрілка на рис. 1, оплату послуг здійснює Національна служба
здоров’я України закладам охорони здоров’я (надавачам медичних послуг).
Оплата здійснюється відповідно до укладених з надавачам медичних послуг
договорів про медичне обслуговування населення та на основі єдиних для всієї
території України тарифів. Тарифи можуть встановлюватися, зокрема, як [4]:
- глобальні ставки, що передбачають сплату надавачам медичних послуг
фіксованої суми за визначену кількість послуг чи визначений період;
- капітаційні ставки, які встановлюються у вигляді фіксованої суми за
кожного пацієнта;
- ставки на пролікований випадок;
- ставки на медичну послугу;
- ставки за результатами виконання договорів про медичне обслуговування
населення надавачем медичних послуг.
Зазначені ставки можуть використовуватися як разом, так і окремо одна
від одної. До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти. Тариф
сплачується Уповноваженим органом (НСЗУ) за рахунок коштів Державного
бюджету України відповідно до програми медичних гарантій безпосередньо
надавачам медичних послуг.
Висновки.

Таким

чином,

державні

фінансові

гарантії

медичного

обслуговування населення – це гарантії того, що громадяни можуть отримати
медичні послуги та лікарські засоби, передбачені Програмою медичних
гарантій, від держави, тобто за рахунок Державного бюджету. Реалізація
фінансових гарантій медичного обслуговування населення в Україні допоможе
покращити стан здоров’я населення, захистити пацієнтів від катастрофічних
витрат на охорону здоров’я, забезпечити справедливий розподіл ресурсів,
зробити систему охорони здоров’я більш прозорою, а також сконцентрувати
ресурси на найбільш результативних та необхідних послугах.
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті автором здійснено розкриття сутності податку на прибуток
фізичних осіб. Визначено сучасні проблеми оподаткування прибутку фізичних
осіб. Представлено нові шляхи вирішення проблематики оподаткування за
допомогою яких зменшиться навантаження на доходи фізичних осіб.
Ключові слова: Податок на доходи фізичних осіб, Податковий кодекс України,
Державна податкова служба (ДПС), Державний реєстр фізичних осіб
платників податків.
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Постaновкa пpоблеми. Система оподаткування виконує основну роль в
забезпеченні економічного розвитку нашої країни. У податковій системі
України, податки з доходу фізичних осіб є головними при наповненні дохідної
частини бюджету. Але як кожна система в умовах нестабільної ситуації в
країні , дала збій, тому назріла нагальна потреба в її модернізації та усунення
головних проблем.
Посилaння нa сучaсні дослідження тa публікaції. Незважаючи

на

величезну кількість наукових робіт і досліджень щодо суті і проблематики
особистого прибуткового оподаткування, ці питання залишаються недостатньо
вивченими українською фінансовою наукою. Проте розпочали вивчати

і

досліджувати проблеми сутності, теорії і практики особистого прибуткового
оподаткування, відомі українські вчені. Серед

них це: М. Алексєєнко,

Ю. О. Швець,

І. Гнидюк,

Я. Ю.

Бахметова,

Б. Болдирєв,

А. Нікітішин,

С. Іловайский, Л. М. Демиденко, П. Кованько, Н. В Дутова, І Майбуров,
М. Покровський, Л. Б. Баранник та багато інших.
Фоpмулювaння цілей стaтті. Ціллю статті стало визначення основних
проблем оподаткування прибутку фізичних осіб, особливості роботи органу
державної податкової служби та знаходження шляхів модернізації ПДФО.
Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Податки є головним джерелом
формування державних фінансових ресурсів, але водночас, також є важливим
засобом нагромадження грошових коштів у державний бюджет країни.
У нашій країні одним із важливих бюджетоутворюючих податків є податок
на доходи фізичних осіб, який у перше

з’явився в 1922 р. Стабільну

законодавчу базу цей податок у сучасній Україні отримав у 2004 р. Систему
оподаткування доходів громадян в Україні було введено в середині 1991 р. із
прийняттям Закону УPCP «Про прибутковий податок з громадян Української
PCP, іноземних громадян та осіб без громадянства». Відтоді політика держави
щодо цього податку неодноразово змінювалась[1].
Серед головних змін в податковій політиці є прийняття 1 січня 2011 року, з
метою

припинення

спекуляцій

нормами
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законодавства,

ряд

окремих

законодавчих актів, їх було об'єднано в єдиний нормативно-правовий акт —
Податковий кодекс України, в якому справляння податку на доходи фізичних
осіб регламентується розділом IV [2].
Відповідними

статтями

IV

розділу

Податкового

кодексу

України

встановлені основні елементи податку на доходи фізичних осіб, які складають
структуру ПДФО, до них відносяться платники податку, об’єкт оподаткування,
одиниця оподаткування, джерело сплати, податковий період, ставки, пільги.
Окрім того, слід зазначити, ПДФО належить до групи прямих податків,
вилучається у грошовому вигляді за звітний рік і враховується на основі
загального заробітку тільки фізичних осіб[4].
Для контролю і безперебійного потрапляння коштів

до державного

бюджету в Україні функціонує державний орган, а саме, Державна податкова
служба України (ДПС), це центральний орган виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну
політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі - єдиний внесок).
ДПС у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, іншими актами законодавства[3].
Щодо доходів фізичних осіб, в ДПС ведеться Державний реєстр фізичних
осіб платників податків. Він є, так би мовити, автоматизованим банком даних,
що забезпечує єдиний державний облік усіх фізичних осіб, зобов’язаних
сплачувати податки. Відповідно до цього податкова інспекція кожній особі
присвоює

десятизначний

ідентифікаційний

номер(код).

Цей

номер

присвоюється один раз і на все життя. Він обов’язковий для пред’явлення в
різні органи державної реєстрації, установи банків, під час прийому на роботу,
виплати грошових сум тощо[3].
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Незважаючи на те, що кожного року вносяться зміни до податкового
кодексу України, проводиться модернізація податкової системи, змінюється
сам орган виконавчої влади, проблеми залишаються не вирішеними.
Нині широко обговорюються перспективи реформування податкової
системи, а саме податку на доходи фізичних осіб з метою максимізації його
фіскальних функцій і досягнення справедливості оподаткування.
Саме тому необхідно встановити основні проблеми ПДФО , дослідити і в
майбутньому забезпечити стабільне податкове законодавство та стабільні
надходження до бюджету.
На

сьогоднішній

період

розвитку

податкової

системи,

а

саме,

оподаткування прибутку фізичних осіб, можна виділити такі основні проблеми:
1. Не досить повна база оподаткування ПДФО.
2. Негнучкість національної системи оподаткування ПДФО та її низька
ефективність.
3. Податкове навантаження.
4. Система оподаткування не враховує досвід країн ЄС.
5. Відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
6. Низький рівень податкової культури.
7. Високий рівень корупції в сфері оподаткування.
8. Загальноприйнята практика ухилення від сплати ПДФО.
9. Практично відсутня практика впровадження заходів щодо легалізації
доходів громадян у тіньовому секторі економіки.
Система оподаткування прибутків фізичних осіб повинна, крім фіскальної,
виконувати ще й регулюючу функцію.
Серед шляхів вирішення проблем оподаткування на прибуток фізичних
осіб можна виділити:
1. Використовувати досвід більшості європейських країн, які вважаються
країнами з розвинутими економіками, які мають можливість підтримувати
достатній рівень життя навіть для малозабезпечених верств населення, але не
шляхом субсидій та соціальних виплат, а шляхом зменшення податкового
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навантаження. Вивчення і застосування досвіду розвинених зарубіжних держав,
а в переважній більшості держав-членів ЄС, дозволить Україні модернізувати
національну систему оподаткування, зменшити податкове навантаження на
бізнес, забезпечити достатній рівень соціального підтримання населення [5].
2. Особливо актуальним для України є питання боротьби з податковим
навантаженням.

Нерівномірність

податкового

навантаження

на

доходи

фізичних осіб призводить до соціальної напруженості і загострення відносин у
суспільстві, оскільки у багатих

після сплати податків залишаються значні

кошти, а в малозабезпечених сума, менша за прожитковий мінімум. Крім суми
сплачених податків громадян, на податкове навантаження впливає ще й розмір
їх доходів. Тому для

зменшення податкового навантаження на доходи

фізичних осіб, потрібно застосувати податкові пільги, які будуть регулювати
податкове навантаження на малозабезпечені верстви населення, підвищать
споживчу платоспроможність, збільшать

ту частину доходів, яка йде на

заощадження
3. Підвищувати податкову культуру і мотивувати платників податків до
підтримки податкової дисципліни можна різними способами і комплексами
заходів. Головним у цьому питанні є обґрунтований вибір тих, які прийнятні
для умов конкретної країни, ментальності, рівня і якості життя, життєвого
циклу економічного розвитку. Пріоритетні напрями підвищення рівня
податкової культури в Україні такі [4]:


спрощення і вдосконалення податкового законодавства;



підвищення якості виконання податкових процедур;



удосконалення механізму вирішення податкових спорів;



підвищення

якості

інформування,

розвиток

податкового

консультування громадян, дисципліни та відповідальності;


забезпечення

дотримання

працівниками

податкових

органів

встановлених етичних правил;


підвищення

іміджу

податкової

контролюючих органах;
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служби

та престижу

роботи

у



удосконалення системи взаємодії податкових органів із платниками

податків та підвищення її ефективності;


створення основ для системного виховання податкової культури

наступних поколінь (економічне виховання молоді, соціальна реклама на
податкову тематику, громадські тематичні заходи).
4. Зменшити корупцію в системі оподаткування, наша країна зможе лише
за допомогою чітких правил законодавства. Українські реформатори податкової
системи повинні зосередитися радше на запобіганні корупції, аніж на покаранні
корумпованих чиновників. Запобігання і покарання слід розглядати як засіб
системних перетворень, що мають на меті зміну податкового порядку.
Надзвичайно важливо, щоб громадянське суспільство надалі пильно стежили
за звуженням кола можливостей для існування давніх корупційних схем, що
впродовж багатьох років підривали розвиток України. Зниження рівня корупції
навряд чи вдасться досягти за допомогою самих лише каральних заходів хоча б
тому, що запровадження жорсткіших антикорупційних норм може бути зведене
нанівець через їхнє вибіркове дотримання. Тобто закон має бути один для всіх.
5. Для ефективної боротьби з ухиленням від оподаткування необхідно
ввести заборону господарської діяльності тих фізичних осіб, які раніше
вчинили серйозний податковий злочин.
6.

Посилити роль державних спеціальних служб у контролі за

поширенням тіньової економіки в країні та їх взаємодію із державною
структурою загалом.
7. Необхідно підвищити рівень довіри громадян до влади, посилити
незалежність судів, віддавши їх під громадський контроль, посилити покарання
за хабарництво [2, 5] .
Система оподаткування прибутків фізичних осіб в Україні залишається
недосконалою

і

потребує

подальшого

поступового

та

послідовного

реформування. Зміни, які були представленні у Податковому кодексі 2020
вирішують лише декілька проблем, але не всі. Заходи, які були представлені у
статті, для вирішення проблем оподаткування доходів фізичних осіб не лише
забезпечать виконання фіскальної, але й регулятивної функції податку. Так як
всі платники повинні бути рівні перед законом, і не ухилятися від їх сплати.
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Висновки. Для забезпечення ефективної роботи між платником ПДФО і
державою необхідно: використовувати досвід європейських розвинутих країн,
але враховувати особливості економічного стану нашої країни; Сформувати у
суспільства

відповідальність і хороше

ставлення до податків та

органів

податкової системи й неупередженості в їх добровільній сплаті; Основним
напрямком подальшого удосконалення законодавчої бази у цій сфері має стати
зменшення податкового навантаження на соціально незахищені верстви
населення та зростання відповідальності платників податку за ухилення від
оподаткування.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті досліджуються зміни економічної і соціальної складової пенсійного
забезпечення в світовій практиці. Вивчення стану світових національних
пенсійних систем в умовах зростаючих глобальних негативних тенденцій На
основі вивчення зарубіжного досвіду сформульовано пропозиції для подальшого
розвитку пенсійної системи України.
Ключові слова: пенсійна система, пенсійне забезпечення, реформа, старіння
населення, накопичувальне пенсійне страхування.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності кожної держави є створення
гідних умов життя для своїх громадян. Недарма основним показником розвитку
всякого суспільства в усі часи був рівень життя її громадян. Вагому частину
населення будь-якої країни становить така категорія громадян, як пенсіонери. В
умовах глобалізації соціально-економічних відносин і зв’язків одним із
основних завдань державної соціальної політики є забезпечення поліпшення
пенсійного забезпечення, яке пов’язане з розв’язанням протиріч між
сьогоднішніми потребами та необхідністю довгострокового планування. У
багатьох країнах світу здійснені або здійснюються пенсійні реформи. Не стала
винятком і Україна. В Україні модернізація системи соціального захисту
населення і її базового інституту - пенсійного забезпечення, відбувається в
умовах економічної нестабільності, що обумовлює необхідність вивчення
досвіду зарубіжних країн для визначення перспективних напрямків розвитку і
прийняття вірних рішень.
Метою

статті

є

дослідження

зарубіжного

досвіду

організації

і

реформування систем пенсійного забезпечення та визначення напрямів
подальшого

реформування

пенсійної

сьогоднішньої ситуації в країні та світі.
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системи

України

з

урахуванням

Проблеми пенсійного забезпечення досліджували у своїх працях такі вчені,
як Е. М. Лібанова, В. М. Опарін, В. М. Федосов, В. Д. Яценко О. В. Насібова,
Л. О. Омелянович, М. Б. Ріппа, та багато інших вітчизняних науковців.
Аспектам світового досвіду реформування пенсійних систем присвячені праці
Г.МакТаггарта,

А.Новікова,

Л.Дегтяра,

Н.Барра,

В.Мосейко

та

інших

зарубіжних вчених.Проте, значна частина питань, що стосуються світового
досвіду організації та реформування систем пенсійного забезпечення потребує
докладнішого науково-теоретичного опрацювання.
У світовій практиці вироблені різні підходи до моделювання системи
пенсійного забезпечення, але основу системи пенсійного забезпечення
більшості країн світу складає різне поєднання наступних схем отримання
доходу: обов'язкові солідарне забезпечення, накопичувальне забезпечення і
добровільне забезпечення (самостійне або з посередництвом роботодавця).
До кінця 1980-х років в світі існувало близько шістдесят державних
пенсійних систем, з них три чверті були виключно солідарними. Разом з тим в
багатьох країнах спостерігається тенденція переходу донакопичувального
компоненту, який згодом може привести до повної відмови від солідарної
пенсійної системи і метою впровадження якого є отримання самостійної
пенсійної

системи.

Зазначені

тенденції

обумовлені

в

першу

чергу

демографічною кризою, з яким зіткнулися розвинені країни [1, с. 420].
Тенденція

зниження

народжуваності,

що

почалася

в

більшості

європейських країн на початку 70-х рр. минулого століття, за даними
демографічних досліджень торкнеться всіх суспільств і буде прогресувати
протягом майбутніх десятиліть. Відповідно буде зростати

пенсійне та

фінансове навантаження на роботодавців і зайняту частину населення, питома
вага якої неухильно зменшується. Старіння населення супроводжується не
тільки збільшенням частки непрацездатного населення, але і підвищенням
тривалості життя, індивідуалізацією переваг молодих працівників, зростанням
неформальної та часткової зайнятості. Окремо варто відзначити небувалі зміни
в міжнародному поділі праці, доходах населення і системах соціального
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страхування у зв'язку з глобалізацією ринків товарів і робочої сили. Якісні
зміни демографічного складу в результаті старіння населення призводять до
звуження бази страхових платежів і зміни страхових механізмів, що склалися в
бюджетах пенсійних системах[2, с. 149].
У 1980 році в ОЕСР на кожні 10 осіб працездатного віку припадало
2 людини старше 65 років. Це число збільшиться до трохи більше 3 в 2020 році
і, за прогнозами, досягне майже 6 до 2060 року[3]. В Україні ситуація ще гірша:
у 2014 році співвідношення між працюючими та пенсіонерами було один до
одного, в 2018 році на 10 працюючих припало 7 пенсіонерів і до 2050 року
сягне 12[3, 4].Згідно з прогнозами, чисельність населення працездатного віку,
виміряна з використанням фіксованих вікових меж, скоротиться більш ніж на
третину до 2060 року в декількох країнах.
Більшість країн організації економічного співробітництва та розвитку
активно

продовжували

запроваджувати

реформи

у

сфері

пенсійного

забезпечення у 2015–2019 рр., які були спрямовані на забезпечення фінансової
стійкості та покращення умов виходу на пенсію. На відміну від підвищення
пенсійного віку, такі заходи передбачали зміну рівня пенсій, страхових
платежів та податкових пільг. Протягом останніх двох років запровадили
підвищення пенсійного віку: Естонія – до 65 у 2026 році;Словаччина – до
64 років; Швеція –з 67 до 68 років в 2020 році і 69 років в 2023 році;Данія – до
68 років, починаючи із 2030 року; Фінляндія – до 65 років, додаючи три місяці
щороку, та королівство Нідерландів – до 67 років, додаючи три місяці,
починаючи із 2022 року. У той час Канада, Чеська Республіка та Польща
відмовилися від підвищення пенсійного віку та залишили попередні умови
виходу на пенсію: для чоловіків – 65 років, для жінок – 60 років. Виходячи з
чинного законодавства, майбутній нормальний пенсійний вік нижче 65 років
тільки в Греції, Люксембурзі, Словаччині, Словенії і Туреччині[3].
З середини 1990-х років в більшості країн ОЕСР ризики бідності
змістилися від старіших до більш молодших груп. Деякі показники, такі як
показник ризику бідності або соціальної ізоляції Європейської комісії, навіть
показують, що бідність серед старших вікових груп нижче, ніж бідність серед
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працездатного населення в ЄС. Проте, відносний рівень бідності в літньому віці
(65+), який визначається як дохід нижче, ніж 50% середнього доходу по країні,
все ще вище серед 65+, ніж для населення в цілому, на 13,5% проти 11,8%, для
середнього по країнах ОЕСР (рис. 1), оскільки в деяких країнах рівень бідності
серед літніх людей дуже високий. Більш ніж один з п'яти чоловік старше 65
років відносно бідний в Австралії, Естонії, Кореї, Латвії, Литві, Мексиці і
Сполучених Штатах. Для країн, що не входять в ОЕСР, це також відноситься до
Китаю, Індії та Південної Африки. І навпаки, менше 4% з 65+ живуть у
відносній бідності в Данії, Франції, Ісландії і Нідерландах.

Рисунок 1 –Відносний рівень бідності,%, 2019
Ще одна загроза, яка має негативний вплив вже на економічну безпеку
країн — співвідношення пенсійних виплат до ВВП у більшості країн досягло
критичного значення. У країнах ЄС має місце висока відмінність між витратами
на утримання державного і приватного рівнів національних пенсійних систем
держав-членів. Максимальна частка ВВП на утримання державного компоненту
пенсійної системи в 2015 р. була характерна для: Греції – 16,9 %;Італії –
16,2%;Франції – 14,3%;Австрії –13,9%; Португалії – 13,4%. Ісландія і Мексика
витратили 2,1% і 2,2% ВВП на державні пенсії відповідно.
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У Мексиці порівняно молоде населення, що також має місце, але в меншій
мірі в Ісландії, де велика частина пенсійного доходу забезпечується за рахунок
обов'язкових професійних схемзалишаючи меншу роль для державних пенсій.
Найбільший потік приватних пенсійних виплат припадає на Нідерланди: 5,8%
ВВП в 2015 році. Додавши до державних витрат, загальні виплати складають
11,2% ВВП. Далі йдуть США з 5,2%, за якими йде Швейцарія з 5,1%,
Великобританія з 5,0%ВВП. У наступних чотирьох країнах - Австралії, Канаді,
Ісландії та Швеції - приватні пенсійні виплати складають від 2,9% до 4,7%
ВВП. Японія (де приватні пенсії є добровільними) також має високі рівні
витрат на приватні пенсії, складові 2,8% ВВП. В Ісландії найвища частка
приватних осіб в загальному обсязі пенсійних витрат - 66%.
За прогнозами, до 2050 року пенсійні витрати зростуть з 8,8% ВВП до
9,4% ВВП в середньому по всіх країнах ОЕСР. В ЄС-28, згідно з прогнозами,
вони збільшаться з 10,0% ВВП в 2020 році до 10,7% ВВП в 2045 році, після
чого вони практично не зміняться.
Найбільша динаміка зростання витрат на утримання державного елемента
пенсійної системи за період 2015-2060 рр. спостерігається в Люксембурзі - 16%,
Словенії

- 15,2% і Бельгії – 14,9%, що є істотним збільшенням витрат

зазначених країн на державне пенсійне забезпечення і вказує на відсутність
самофінансування системи[3].
На забезпечення пенсією «пересічного пенсіонера» в окремо взятій країні
впливають декілька факторів, серед яких основні:
 рівень економічного розвитку країни;
 стандарти заробітної плати;
 наявність та розвиненість фінансових інструментів, що здійснюють
пенсійні накопичення;
 законодавство, що регулює пенсійне забезпечення та встановлює пільги
при накопиченні пенсії.
Звісно, кожна країна світу має свої, тільки їй притаманні вищевказані
фактори, але, якщо узагальнити, то рівень пенсійного забезпечення можна
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відобразити через відносний показник – співвідношення мінімальної пенсії та
середньої заробітної плати. Цей показник показує рівень, наскільки пенсія
заміщує заробітну плату.
Із рис. 2 видно, що заміщення пенсією заробітної плати в Україні
знаходиться на досить високому рівні, набагато більшому, ніж у багатьох
розвинених країнах. Інша справа – заробітна плата в Україні знаходиться на
порівняно низькому рівні, відповідно і мінімальна пенсія – мала.

Рисунок 2–Співвідношення мінімальної пенсії та середньої
заробітної плати у 2018 р.
Державне обов’язкове пенсійне забезпечення (перший рівень Пенсійної
системи) існує у кожній країні. Внески на державне пенсійне забезпечення
формуються як відсоток від заробітної плати і кожна країна виставляє своє
значення відрахувань:Італія – 33%;Росія – 22%;Німеччина – від 18,9% до
22%;Японія – 17,5%;Польща – 19,5%;Словенія – 26% (для чоловіків) та 29%
(для жінок); Швейцарія – від 16% до 31%.
Більшість країн світу встановлюють вимоги щодо кількості років сплати
пенсійних внесків для отримання мінімальної пенсії: у Словенії, Туреччині,
Іспанії, Португалії – 15 років; в Італії, Угорщині – 20 років; в Польщі – 25 років;
в Бельгії, Аргентині – 30 років; в Чехії – 35 років.
Частка населення, що отримує мінімальну пенсію, різниться від країни до
країни: з менш ніж 1% в Угорщині до приблизно 60% у Португалії. Майже 37%
пенсіонерів отримують мінімальну пенсію у Франції, в Люксембургу - близько
29%.
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Низька частка пенсіонерів з мінімальною пенсією Угорщини обумовлена
досить

високими

внесками

до

державної

пенсійної

системи:

пенсія

розраховується як 33% від середньої заробітної плати за перші десять років
виплати, кожен додатковий рік виплат додає від 1% до 2%. В результаті
громадяни Угорщини отримують досить високі, з точки зору міжнародних
стандартів, пенсії – на рівні 60% від заробітної плати[5].
Міжнародна практика показує, що методи залучення населення до
пенсійних систем різноманітні і комплексні. Участь в накопичувальних схемах
може бути, як обов'язковим для роботодавця (в таких країнах, як Нідерланди,
Корея, Гонконг, Китай, Швеція, Великобританія, Нова Зеландія і Туреччина),
так і добровільним (Німеччина, Франція, Японія, Словаччина і Польща).
Індивідуальні накопичувальні плани обов'язкові в Чилі і Мексиці, а добровільні
- в Чехії. Австралійські індивідуальні плани обов'язкові для роботодавця, але
добровільні для працівника, тоді як в Канаді, згідно С. Арчеру, подібного роду
проекти добровільні для роботодавця, але обов'язкові для працівника
[6, с. 2153].
Світові пенсійні активи накопичувальних фондів найбільших ринків світу
щорічно збільшуються, особливо активно за останні 10 років. На кінець 2016 р.
становили 38,1 трлн дол. Така сума відповідає 83% сукупного ВВП цих країн.
Серед країн лідерами є: США, у яких на кінець 2016 року обсяг пенсійних
активів становив 25,1 трлн дол.; Велика Британія — 2,3 трлн дол.; Японія —
1,4 трлн дол.; Австралія — 1,5 трлн дол., Канада — 2,4 трлн дол[7].
У 2019 р. активи накопичувальних фондів склали вже більше 42 трлн дол.
Найбільшими вони є у США, Великій Британії, Японії, Австралії, Канаді. У
окремих країнах обсяги пенсійних активів перевищують валовий внутрішній
продукт. Так, у Данії співвідношення пенсійних активів і ВВП у 2019 р.
виявилося найбільшим і становило 198,6% ( у 2016 р. — 209%). У США воно
дорівнювало у 2019 р. 134,4% (у 2016 р. — 134,9%), у Швейцарії — 142,4%
( 141,6% у 2016 р.), у Нідірландах — 173,3% ( у 2016 р. 180,3%), в Австралії —
відповідно140,7% (у 2016 р. — 123,9%)[3].
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Безпрецедентною мірою є уніфікація пенсійного законодавства для країнчленів ЄС, яка враховує тенденції глобалізації та особливості національної
пенсійної практики. Незважаючи на їх консенсус щодо фундаментальних
підходів до формування пенсійної політики, існують значні відмінності в її
реалізації в окремих країнах. Це знайшло відображення в стратегіях
забезпечення розвитку пенсійної системи, які визначаються відношенням
держави до демографічних проблем і фінансовим можливостям кожної країни.
Слід зазначити, що багатьом країнам вдалося реформувати пенсійне
забезпечення.
Згідно Melbourne Mercer Global Index 2019 (Австралійський центр
економічних досліджень) нідерландська система є кращою пенсійною
системою. Пенсійна система аналізується з точки зору 40 показників і трьох
загальних категорій: достатність потребам населення, стабільність і цілісність
структури. Достатність оцінює, наскільки щедрі системи в наданні пільг
пенсіонерам. З іншого боку, стабільність визначає ступінь стійкості системи в
довгостроковій

перспективі,

вимірюючи

такі

фактори,

як

тривалість

очікуваного виходу на пенсію зараз і в майбутньому, коефіцієнт участі в
робочій силі літніх працівників і державний борг. Оцінка цілісності перевіряє
комунікацію, витрати, управління, регулювання та захист пенсійних планів.
Також враховується якість пенсій приватного сектора країни, оскільки без них
уряд стає єдиним постачальником пенсій.Індекс першої десятки країн
представлений в таблиці 1[8]. Всього в рейтинг увійшли 37 країн. Він враховує
як державні, так і приватні компоненти пенсійного забезпечення. Уже другий
рік поспіль пенсійна система Нідерландів, яка оцінюється в 1,5 трильйона
доларів, визнана кращою в світі. Ця країна досягла найвищого рівня та її індекс
становить 81. Хоча країна програє лідерам в кожному з трьох вимірів (Ірландії
щодо відповідності, Данії по стабільності і Фінляндії по цілісності) країна має
високі оцінки за всіма трьома аспектам і зберігає своє становище перед
Данією.Проте, Центр представив ряд пропозицій щодо «вдосконалення» своєї
ПС, зокрема, щодо підвищення пенсій для малозабезпечених пенсіонерів,
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збільшення накопичувальних пенсійних відрахувань і поліпшенню ситуації з
працевлаштуванням людей передпенсійного віку, посилення державних
гарантій пенсій. забезпечення громадян у випадках шахрайства з пенсійними
фондами, поганого управління їх коштами або неспроможності.
Таблиця 1 –Топ 10 країн за Melbourne Mercer Global Index 2019
Субіндекси

Загальне
значення
індексу

Достатність

Стабільність

Цілісність

Нідерланди

81

79

78

89

Данія

80

78

82

82

Австралія

75

70

74

86

Фінляндія

74

73

61

92

Швеція

72

68

72

80

Норвегія

71

72

57

91

Сінгапур

71

74

60

81

Нова Зеландія

70

71

62

81

Канада

69

70

62

78

Чиллі

68

59

72

79

Країна

Поліпшення пенсійного забезпечення в Україні є першочерговим
завданням, тому зарубіжний досвід дуже корисний.В Україні склалася ситуація,
коли в середньостроковій перспективі виконання державних пенсійних
зобов'язань можливо лише за рахунок збільшення державних запозичень. Отже,
для підтримки стійкості державного бюджету вимагає зміни фінансова модель
української пенсійної системи.Кінечна мета пенсійної реформи - забезпечити
довгострокову макроекономічну і соціальну стабільність в державі і поліпшити
добробут

пенсіонерів.

Необхідний

комплексний

підхід

для

створення

оптимальних умов функціонування пенсійної системи. Це означає, що
необхідно сформулювати власну вітчизняну модель державного регулювання
фінансової підтримки пенсійної системи з урахуванням особливостей сучасного
етапу розвитку країни. Доцільно використовувати у вітчизняній практиці
інструменти індивідуальної пенсійної політики, які продемонстрували свою
ефективність, що допоможе створити стійкий і ефективний механізм
фінансування пенсій в Україні і підняти рівень життя пенсіонерів. Перш за все,
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це стосується введення чітких, послідовних і справедливих правил формування
пенсій, які дозволять громадянам самостійно регулювати свій добробут як а
трудовому, так і в літньому віці. Регулярне підвищення пенсійного віку не є
ефективним засобом вирішення проблеми. Слід почати поступовий перехід до
введення накопичувальної пенсійної системи на добровільних засадах; пільги і
достроковий вихід на пенсію повинні бути скасовані. Праця повинна
стимулюватися за рахунок заробітної плати та інших посібників, а пенсія
повинна забезпечуватися в першу чергу власними зусиллями. Держава
зобов'язана створити для цього всі необхідні умови[9, с. 41].
Таким чином, розвиток пенсійних систем зарубіжних країн пов'язане з
багатьма сферами життя суспільства: розвитком економіки, соціальної сфери,
страховою культурою населення, фінансовими інституами, особливостями
демографічної ситуації. Розробка і реалізація заходів щодо вдосконалення
пенсійних систем повинні грунтуватися на вивченні міжнародного досвіду,
використання науково обґрунтованих підходів до оцінки перспектив розвитку
обов'язкового і добровільного пенсійного страхування. Проектуючи нову
пенсійну модель, Україна, безсумнівно, повинна орієнтуватися на нові
закордонні пенсійні схеми і при цьому не забувати про свою специфіку, яка
обумовлюється такими факторами, як рівень доходів платників пенсійних
внесків, рівень розвитку вітчизняного фінансового ринку і темпи інфляції.
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Пранничук О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН В СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
В статі розглядається роль пенсійного забезпечення громадян, які досягли
пенсійного віку або мають право на пенсійні виплати в контексті забезпечення
соціальними гарантіями населення, тобто здійснення соціального захисту
громадян. Висвітлюється стан сучасної пенсійної системи в Україні, а також
можливість оптимізації витрат на пенсійне забезпечення за рахунок
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здійснення нормативно-правових та економічних важелів впливу. Кінцевою
метою теми, що розглядається є створення пропозицій щодо покращення
ефективності пенсійного забезпечення та знаходження місця пенсійного
забезпечення у системі соціальних гарантій та соціального захисту населення.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна система, пенсійний вік,
солідарна система, накопичувальна система, соціальний захист, соціальні
гарантії.
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.
Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення т, а його роль
в системі соціального захисту

знайшли своє відображення в працях

вітчизняних вчених економістів, а саме: Л. Ткаченко, О. Вишневської, О.
Данилюк, І. Губрієнко, Л. Єлісєєвої, Т. Калити, О. Минюк, З. Смутчак, О.
Женчак та інших.
Метою дослідження є розгляд та аналіз питань сучасного пенсійного
забезпечення та знаходження проблемних питань у функціонуванні пенсійної
системи в Україні.
Система видатків на соціальний захист населення являє собою
взаємопов’язану сукупність окремих елементів, що характеризують економічні
відносини, які виникають у результаті розподілу грошових коштів держави та
забезпечують реалізацію її завдань та функцій. У цьому сенсі постає важливе
завдання – формування такої обґрунтованої системи видатків на соціальний
захист населення, елементи якої були б збалансовані між собою, а їх сукупність
забезпечувала би максимально ефективне досягнення мети бюджетної системи.
Саме для цього, розглянемо, яку частку у видатках бюджету України займають
видатки на соціальний захист населення [5, c. 149].
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Рисунок 1 – Динаміка складових видатків державного бюджету
протягом 2015-2019 рр.
Як можна побачити на рис. 1 найбільший обсяг коштів припадає на
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. Наступне місце за
обсягом коштів, виділених на цю галузь займають видатки на загальнодержавні
функції. Від початку АТО наша держава взяла курс на підвищення
обороноздатності. Звісно, коштів почало виділятися більше, але це відбулося за
рахунок зменшення витрат на соціальний захист населення, на освіту та на
охорону

здоров’я,

але

аж

ніяк

за

рахунок

зменшення

витрат

на

загальнодержавні функції (витрат на органи управління та місцевого
самоврядування, обслуговування боргу тощо) [6].
В статтю видатків на соціальний захист входять не тільки видатки на
пенсійне забезпечення (хоча складають найбільшу частину видатків), а також й
багато

інших.

Для

прикладу,

допомоги
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таким

групам

населення:

військовослужбовцям; матерям з дітьми; дітям з інвалідністю; дітям, які
перебувають під опікою чи піклуванням; громадянам, що постраждали від
Чорнобильської катастрофи; учасникам бойових дій та ветерани Великої
Вітчизняної війни; сім’ям з незначними доходами; молодим сім’ям; учасникам
АТО та їхнім сім’ям тощо.
Необхідно зауважити, що роль пенсійного забезпечення є важливим
завданням держави як основного гаранта соціального захисту. Найважливішою
складовою

системи

забезпечення.

його

соціального

захисту

організаційно-правова

населення
форма

є

саме

пенсійне

визначається

станом

економіки й ринку праці, політикою у сфері податків і доходів, демографічною
ситуацією, розвиненістю фінансових і страхових інститутів, прийняттям
конкретної моделі пенсійного забезпечення.
Пенсійне забезпечення здійснюватиметься для осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Тобто, особи, а
саме громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють як в
державному так і недержавному секторі економіки або ж є фізичними особамипідприємцями чи проводять іншу діяльність, отримуючи від цього прибуток, а
також особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, у тому
числі у зв’язку з вагітністю і пологами.
Державне пенсійне забезпечення здійснюється через виплату пенсій,
надбавок і підвищення до пенсій, компенсаційних витрат,
компенсаційних виплат, додаткових виплат для громадян

Пенсія за віком

Пенсія у зв’язку з
інвалідністю

Пенсія у зв’язку з
втратою годувальника

Рисунок 2 - Громадяни, яким надається державне пенсійне
забезпечення
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непрацездатних громадян. у загальній чисельності пенсіонерів близько 10 млн.
осіб – пенсіонери за віком. Право на пенсію за віком мають особи, після
досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 27 років по
31 грудня 2020 року.
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
Пенсія у зв’язку з інвалідністю призначається особам, які повністю або
частково втратили здоров’я, незалежно від того, коли настала інвалідність – у
період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи [1].
Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні
члени сім’ї померлого годувальника, які були на повному його утриманні та
одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним
джерелом засобів до існування. Але, варто зазначити, що дані члени сім’ї
повинні підпадати під категорію громадян, які мають право отримувати даний
вид пенсійного забезпечення. Для того, щоб встановити, чи особа має право на
отримання даного виду державної допомоги можна скористатися Законом
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [4].
Пенсійне забезпечення відіграє основне значення для підтримки
населення, яке не має можливості заробляти кошти самостійно у зв’язку з
різноманітними обставинами. Необхідно звернути увагу на те, що більшість
громадян не оцінюють ефективності пенсійного забезпечення у житті кожного
адже рано чи пізно трапляються обставини, які не дозволяють громадянину
самостійно заробляти кошти на прожиття. Важливим фактором є те, що сучасна
молодь не міркує про той факт, що їм рано чи пізно доведеться виходити на
пенсію, а коштів, за рахунок яких вони могли б отримувати свої пенсійні
виплати в них немає. Тому, необхідно завжди думати про майбутнє та не
погоджуватися на так звану, заробітну плату в конвертах, адже за цих умов не
варто розраховувати на гідну пенсійну допомогу з боку держави, чи
недержавних пенсійних фондів при настанні старості.
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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.
Кожен 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).
Таблиця 1– Суб’єкти пенсійних систем
Назва системи
пенсійного
забезпечення
Солідарна система

Система
накопичувального
пенсійного
забезпечення

Суб’єкти пенсійної системи
- 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.
- 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.

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.

101

Відповідно, Пенсійний фонд України має і свої видатки, які здійснюються
з власних надходжень або ж з Державного бюджету України на відповідний рік.
На рисунку 3 розглянемо як змінювалася видаткова частина бюджету
Пенсійного фонду України протягом 2015-2019 рр.

Рисунок 3 – Видатки Пенсійного фонду України у 2015-2019 рр.,
млн. грн.
Як можна побачити на діаграмі, розмір власних видатків зменшився. Це
відбулося за рахунок зменшення власних надходжень, про що говорилося
раніше. Тому відбулося і зростання видатків за рахунок коштів державного
бюджету. Також, видатки з державного бюджету зросли, тому що збільшилося
фінансування певних соціальних пенсійних програм, які фінансуються за
рахунок коштів Державного бюджету України. Варто зауважити, що
найбільший рівень видатків спостерігається у 2019 році. Це пов’язано із
зростанням кількості пенсіонерів та збільшенням адміністративних витрат. В
свою чергу, велика кількість адміністративних витрат спрямована на
запровадження програми електронного кабінету пенсіонера, та й взагалі будьякого громадянина. Через цей електронний кабінет ми маємо змогу
безпосередньо записатися на прийом до конкретного спеціаліста або ж
замовити довідку, не чекаючи черги [3].
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Як відомо, Пенсійному фонду України не вистачає власних коштів для
покриття даного виду збитків. Тому його правління звертається до надання
позик з Державної казначейської служби України, тобто надання коштів з
Державного бюджету України. Розглянемо на наступному графіку, як
змінювався розмір заборгованості впродовж 2015-2019 років.

Рисунок 4 – Покриття за рахунок коштів державного бюджету та
позик дефіциту Пенсійного фонду України (млн. грн.) в 2015-2019 рр.
Як можна побачити на рис. 4 розмір дефіциту Пенсійного фонду України
з кожним роком зростає з величезними темпами. Адже, у 2015 році дана
заборгованість була незначною, що цілком є виправданим, адже ще в 2015 році
ставка ЄСВ була вищою і становила для різних видів підприємств різне
значення (наприклад, для фізичних осіб-підприємців – 34,7% від розміру
мінімальної заробітної плати). Тому, і розмір дефіциту був меншим.
Дехто стверджує, що ситуація з дефіцитом даної організації є штучною
акцією, створеною для того, щоб не переходити до накопичувальної системи
пенсійного страхування, адже вона в певній мірі є невигідною для держави.
Дана думка має місце на існування, але в основною причиною створення
дефіциту Пенсійного фонду України є неграмотне планування дохідної та
видаткової частини бюджету. Адже, в деякі місяці розриви в надходженнях і
видатках з бюджету можуть становити до 10мільярдів гривень.
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Таким чином, пенсійна система України, не дивлячись на неодноразові
спроби реформування, є в цілому неефективною як у суто економічному
аспекті (лягає непомірним тягарем на державний бюджет України), так і з
погляду соціальної справедливості (недодержання страхових принципів –
наявність значних пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій
працівників при однаковому розмірі відрахувань; низький рівень пенсій
більшості пенсіонерів) [1, c. 258]. Головними напрямками реформування
пенсійної системи України має бути суттєве вдосконалення солідарної системи;
оскільки внаслідок демографічних тенденцій солідарна пенсійна система
нездатна забезпечувати існуючий рівень заміщення пенсіями втраченого
заробітку та оптимальну диференціацію пенсій, створення економічних умов
для реального введення другого рівня пенсійного забезпечення; стимулювання
підприємств для створення приватних пенсійних депозитних фондів у
державних банках, як прототипу третього рівня пенсійного забезпечення. також
необхідно звернути увагу на бюджет самого фонду, адже з кожним роком
зростає обсяг коштів, які він так би мовити позичає в державному бюджеті.
Тому, необхідно вдосконалювати систему пенсійного забезпечення в Україні в
цілому, адже кожен з факторів так чи інакше впливає на ефективність
функціонування громадян та задоволення їх потреб.
Запровадження недержавного пенсійного забезпечення є одним з
основних завдань та важливих кроків реформування системи пенсійного
забезпечення України. Створення законодавчих передумов функціонування
інститутів додаткового, добровільного пенсійного забезпечення є нагальною
вимогою часу та необхідною умовою існування ефективної, соціально
справедливої системи відносин у сфері соціального забезпечення населення [2].
Здійснивши аналіз стану пенсійного забезпечення варто зазначити, що на
часі необхідна розробка законопроектів щодо поступового впровадження
обов’язкової

накопичувальної

пенсійної

системи,

щодо

впровадження

пільгового пенсійного забезпечення громадян, які працюють у шкідливих
умовах, через недержавні корпоративні та професійні пенсійні фонди. До речі,
вирішення останнього питання повинно мати неабиякий ризик для солідарної
системи.
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Тож, реформи, які здійснюються в галузі пенсійного забезпечення
повинні привести до позитивних змін у функціонуванні всієї системи
соціального захисту населення. Тому вони ефективно підтримуються з боку
держави. Але, варто зазначити, що функціонування даної системи неможливе
без створення інших соціальних гарантій, таких як встановлення прожиткового
мінімуму, підвищення мінімального розміру заробітної плати тощо. Адже,
якщо підвищується прожитковий мінімум відповідно і підтягуються розміри
всіх соціальних виплат, які здійснюються з державного бюджету.
Необхідно зазначити, що наразі реформи здебільшого функціонують
тільки в паперовому варіанті, тобто створені різноманітні нормативно-правові
акти, законодавчі проекти, які регулюють дану сферу. Але в запровадженні
деяких з них виникає проблема, адже, для прикладу, при переході на
накопичувальну пенсійну систему необхідно, щоб Пенсійний фонд України був
бездефіцитним, тобто щоб не відбувалося запозичень у державного бюджету
для виплати пенсій та інших соціальних гарантій, які передбачені згідно
законодавства.
Саме тому перш за все необхідно врівноважити економіку в цілому,
врегулювати темпи інфляції, рівень безробіття, а вже потім намагатися
змінювати такі системи, які безпосередньо залежні від добробуту громадян.
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Здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «мaгiстр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
OЦIНКA ФIНAНСOВOЇ СТIЙКOСТI СТРАХОВИКА
НА ПРИКЛАДІ ПрAТ СК «ПРOВIДНA»
У стaттi aвтoрoм здiйсненo aнaлiз тa прoведенo oцiнку фiнaнсoвoї стiйкoстi
ПрAТ СК «ПРOВIДНA». Обгрунтована тенденцiя зрoстaння фaктичнoгo
пoкaзникa плaтoспрoмoжнoстi, i це oзнaчaє, щo в мaйбутньoму фiрмa мaє
мoжливoстi викoнувaти зoбoв’язaння зaвдяки тим aктивaм, якi є в
рoзпoрядженнi стрaхoвикa.
Ключoвi слoвa: фiнaнсoвий стaн, стрaхoвa кoмпaнiя, фiнaнсoвa дiяльнiсть,
плaтoспрoмoжнiсть, фiнaнсoвa стiйкiсть, стaтутний фoнд.
Пoстaнoвкa прoблеми. В умoвaх нестaбiльнoстi фiнaнсoвoгo прoстoру,
пермaнентнoї зaцiкaвленoстi влaсникiв стрaхoвих кoмпaнiй в oтримaннi
прибутку, стрaхoвi oргaнiзaцiї пoвиннi бути пoстiйнo oрiєнтoвaнi нa ефективне
ведення свoєї дiяльнoстi, щo зaбезпечує викoнaння ними стрaхoвих зoбoв’язaнь
перед юридичними тa фiзичними oсoбaми. Зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi
стрaхoвoї

кoмпaнiї

гoспoдaрювaння.
стрaхoвикa,

який

–

oснoвнa

Oснoвoю
мaє

метa

зaбезпечення

свoї

oцiнoчнi

дiяльнoстi
стiйкoстi

будь-якoгo

суб’єктa

є

рoзвитoк

пaрaметри.

якiсний
Тoму

зaстoсувaння

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму зaбезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi
стрaхoвoї кoмпaнiї є вкрaй неoбхiдним для успiшнoгo рoзвитку не лише
oкремих стрaхoвикiв тa гaлузей, a й нaцioнaльнoгo стрaхoвoгo ринку Укрaїни.
Сaме цi oбстaвини визнaчaють aктуaльнiсть вибрaнoї теми.
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Цiль стaттi. Здiйснити aнaлiз тa oцiнку фiнaнсoвoї стiйкoстi стрaхoвoї
кoмпaнiї нa приклaдi ПрAТ СК «ПРOВIДНA».
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Рoзвитку стрaхувaння тa
стрaхoвoгo ринку присвяченo прaцi В. Бaзилевичa, O. Гaмaнкoвoї, Ю.
Дьячкoвoї, O. Кoзьменкo, С. Oсaдця. Фiнaнсoвий aспект ефективнoстi
дiяльнoстi стрaхoвих кoмпaнiй з oгляду нa їх фiнaнсoву стiйкiсть рoзглянутo в
прaцях Є. В. Нужнoвa; ефективнoстi рoзвитку присвяченo мoнoгрaфiчне
дoслiдження Т. A. Гoвoрушкo, В. М. Стецюк, O. Ю. Тoлстенкo; сoцiaльний
ефект стрaхoвoї дiяльнoстi рoзвинутo у публiкaцiях Л. В. Нечипoрук.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу дoслiдження. Ефективнiсть дiяльнoстi
стрaхoвoї кoмпaнiї визнaчaється бaгaтьмa пoкaзникaми, прoте нaсaмперед,
фiнaнсoвoю стiйкiстю, тa рентaбельнiстю здiйснення гoспoдaрських oперaцiй, в
першу чергу стрaхoвих, oскiльки oснoвне зaвдaння стрaхoвoї кoмпaнiї зaбезпечення здiйснення стрaхoвих виплaт при нaстaннi стрaхoвих випaдкiв в
учaсникiв

фoрмувaння

стрaхoвoгo

фoнду.

Дoслiджувaне

ПрAТ

СК

«ПРOВIДНA» нaдaє ширoкий перелiк стрaхoвих прoдуктiв, тo, слiд зaувaжити,
першoю є умoвa прo нaявнiсть мiнiмaльнoгo рoзмiру стaтутнoгo фoнду aбo
гaрaнтiйнoгo депoзиту в сумi [5].
У тaбл. 1 нaведенi дaнi стoсoвнo дoтримaння вимoг дo стaтутнoгo фoнду
ПрAТ СК «Прoвiднa» зa 2014-2018 рoки.
Тaблиця 1 – Oбсяг стaтутнoгo фoнду ПрAТ СК «ПРOВIДНA» у 20142018 рр. (тис. грн.)
Рoки
Стaтутний фoнд
Курс вaлюти
Еквiвaлент рoзмiру
стaтутнoгo фoнду в
єврo

Рoзрaхoвaнo

2014
71,5
11,0

2015
79,5
19,2

2016
79,5
26,2

2017
79,5
29,03

2018
281,3
28,1

Вiднoшення 2018/2014
+209,8
+17,1

754,4

1529,8

2085,8

2309,4

7904,5

+7150,1

aвтoрoм

зa

дaними

фiнaнсoвoї

звiтнoстi

ПрAТ

СК

«ПРOВIДНA»
Тoбтo з дaних у тaблицi виднo, щo прoтягoм дoслiджувaнoгo перioду,
незвaжaючи нa успiшнiсть функцioнувaння, ПрAТ СК «ПРOВIДНA» викoнaлa
107

умoву

стoсoвнo

зaбезпечення

плaтoспрoмoжнoстi

прoтягoм

всьoгo

дoслiджувaнoгo перioду, хoчa це булo вaжкo в умoвaх несприятливoгo
пoлiтичнoгo стaнoвищa тa пoгiршення екoнoмiчнoї ситуaцiї в крaїнi, внaслiдoк
чoгo булa спричиненa iнфляцiя нaцioнaльнoї вaлюти.
Виявoм перспективнoї плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї є її
фiнaнсoвa стiйкiсть, щo oзнaчaє здaтнiсть стрaхoвикa викoнaти узятi фiнaнсoвi
зoбoв’язaння
кoн’юнктури.

пiд

впливoм

Для

несприятливих

визнaчення

чинникiв

плaтoспрoмoжнoстi

змiни

екoнoмiчнoї

стрaхoвикa

слiд

викoристoвувaти i низку дoдaткoвих пoкaзникiв, щo хaрaктеризують фiнaнсoву
стiйкiсть i лiквiднiсть кoмпaнiї. Тaкими пoкaзникaми, зoкремa, є: кoефiцiєнти
пoтoчнoї лiквiднoстi, швидкoї лiквiднoстi, aбсoлютнoї лiквiднoстi тoщo
(тaбл. 2). Рoзрaхуємo тa прoaнaлiзуємo пoкaзники плaтoспрoмoжнoстi ПрAТ СК
«ПРOВIДНA».
1. Кoефiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi (Кпл) – пoкaзує, скiльки гривень
пoтoчних aктивiв прихoдиться нa 1 грн. пoтoчних зoбoв’язaнь, i рoзрaхoвується
як вiднoшення oбoрoтних aктивiв (OA) дo пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [4, с. 2]:
К пл 

OA
ПЗ

(1)

Якщo пoтoчнi aктиви бiльшi зa пoтoчнi зoбoв’язaння, стрaхoвa кoмпaнiя
мoже рoзглядaтися як успiшнo функцioнуючa.
2. Кoефiцiєнт швидкoї лiквiднoстi

(Кшл) – хaрaктеризує здaтнiсть

стрaхoвикa пoгaшaти свoї пoтoчнi зoбoв’язaння зa рaхунoк aктивних
рoзрaхункiв тa грoшoвих кoштiв i рoзрaхoвується вiднoшенням рiзницi
oбoрoтних aктивiв (OA) i зaпaсiв (З) дo пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [3, с. 3]:
К шл 

ОА  З ДЗ  ПФІ  ГК

ПЗ
ПЗ

(2)

3. Кoефiцiєнт aбсoлютнoї лiквiднoстi (Кaл) – хaрaктеризує здaтнiсть
стрaхoвoї кoмпaнiї пoгaшaти свoї пoтoчнi зoбoв’язaння зa рaхунoк грoшoвих
кoштiв, i рoзрaхoвується вiднoшенням суми пoтoчних фiнaнсoвих iнвестицiй
(ПФI) i грoшoвих кoштiв (ГК) дo пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [2, с. 52]:
К ал 

ПФІ  ГК
ПЗ

108

(3)

4. Чистий oбoрoтний кaпiтaл (Чoб) – нaйвaжливiший пoкaзник дiяльнoстi
стрaхoвикa, неoбхiдний для визнaчення йoгo фiнaнсoвoї стiйкoстi. Oптимaльнa
сумa якoгo зaлежить вiд пoтреб кoжнoї стрaхoвoї кoмпaнiї i мaсштaбiв
дiяльнoстi, a тaкoж вiд перioду oбoрoтнoстi дебiтoрськoї зaбoргoвaнoстi,
зaпaсiв, умoв oтримaння кредитiв i пoзик, i рoзрaхoвується як рiзниця
oбoрoтних aктивiв (OA) i пoтoчних зoбoв’язaнь (ПЗ) [3]:
Чoб= OA-ПЗ

(4)

Згiднo з вищенaведенoї тaблицi мoжнa зрoбити нaступнi виснoвки, щo
прoблем iз пoгaшенням кoрoткoстрoкoвoї тa дoвгoстрoкoвoї зaбoргoвaнoстi у
ПрAТ «ПРOВIДНA» не виникaлo тaк як у кoмпaнiї дoстaтньo влaсних кoшiв
для ведення свoєї дiяльнoстi.
Тaблиця

2

–

Рoзрaхунoк

кoефiцiєнтiв

лiквiднoстi

ПрAТ

«СК

ПРOВIДНA» зa перioд 2014-2018 рр.
Рoки
Пoкaзник

Фoрмулa Нoрмaтив
рoзрaхун
не
ку
знaчення

Кoефiцiєнт
пoтoчнoї
лiквiднoстi

OA / ПЗ

Кoефiцiєнт
швидкoї
лiквiднoстi

OA-З /
ПЗ

Кoефiцiєнт
aбсoлютнoї
лiквiднoстi

ПФI+ГК
/ ПЗ

Чистий
oбoрoтний
кaпiтaл,
тис. грн.

Бiльше 0,
ПA – ПП збiльшен
ня

2014

2015

2016

2017

2018

519 486/ 441 348/ 679 909/ 555 975/
224 897 124 746 261 470 42 879=
=2,3
=3,5
=2,6
13,0
679 909- 555 975740 751/ 519 486/ 441 348/
1 494/
1 557/
0,6
249 788=3 224 897 124 746
261
42 879
,0
=2,3
=3,5
470=2,6
=12,9
(178 510+
(72000+ (40000+
0,1-0,2,
394 587/ 346 816/
480 062)
489 174) 384 034)
збiльшен
224 897 124 746
/249 788
/261 470 /42 879
ня
=1,8
=2,8
=2,6
=2,1
=9,9
Бiльше 1

740 751/2
49 788
=3,0

740 751249788=4
90 963

519 486- 441 348- 679 909- 555 975224897= 124746= 261470= 42 879=
294 589 316 602 418 439 513 096

Вiдхилення
2018
дo
2014,
%
333,3

330

280,8

4,5

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм
Лiквiднiсть ПрAТ СК «ПРOВIДНA» мaє вiдмiнний стaн тoму, щo зa
нoрмaтивним знaченням кoефiцiєнт пoкриття пoвинен перевищувaти 1, a в
нaшoму випaдку нa прoтязi 2014-2018 рoкiв знaчення кoефiцiєнту зaвжди
перевищує 1. Щoдo чистoгo oбoрoтнoгo кaпiтaлу тo йoгo знaчення пoвиннo
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перевищувaти 0, в нaшoму випaдку ми мaємo пoзитивне знaчення, тa прoтягoм
2014-2018 рoкiв чистий oбoрoтний кaпiтaл збiльшився нa 4,5% у 2018 рoцi
вiднoснo 2016 рoку. Рoзрaхуємo тa прoaнaлiзуємo пoкaзники фiнaнсoвoї
стiйкoстi (тaбл. 3). Прoaнaлiзувaвши дaнi тaбл. 3 мoжнa зрoбити виснoвoк, щo
ПрAТ СК «ПРOВIДНA» фiнaнсoвo стiйкoю стрaхoвoю кoмпaнiєю.
Кoефiцiєнт фiнaнсoвoї стaбiльнoстi не був стiйким прoтягoм звiтнoгo
перioду, aле нa кiнець перioду вiдпoвiдaв нoрмaтивнoму знaченню, це свiдчить
прo перевищення влaсних кoштiв нaд пoзикoвими. Кoефiцiєнт мaневренoстi
влaснoгo кaпiтaлу прoтягoм дoслiджувaнoгo перioду лише у 2015 рoцi не
вiдпoвiдaв нoрмaтивнoму знaченню, a прoтягoм усьoгo iншoгo перioду
вiдпoвiдaв, a це свiдчить прo дoстaтнiсть влaсних фiнaнсoвих ресурсiв для
фiнaнсувaння неoбoрoтних aктивiв тa чaстини oбoрoтних.
Тaблиця 3 – Aнaлiз фiнaнсoвoї стiйкoстi» СК Прoвiднa» у 2014-2018 рр.

Пoкaзник

Фoр
Нoрмa
мулa
тивне
рoзрaху
знaчення
нку

Кoефiцiєнт
фiнaнсoвoї ВК / ЗК
стaбiльнoстi

1

Вiдхи
лення
2018 дo
2014 %

Рoки

2014

2015

2016

2017

2018

419 348/ 465 949/
309 965/
263 880/
324 509/
(274 362+26 (293 525+
133,3
(248 092+ (292 612+224 (251 185+12
1470)
42 879)
249788)=0,6 897)=0,5
4 746)=0,9
=0,8
=1,4

(324 509(309 965Кoефiцiєнт
(263 880ВК –
259 092)/
0,1 тa
67 094)/
мaневренoстi
261 903)/ 263
НA /
324509
вище
309 965
влaснoгo
880=0,007
ВК
=0,2
=0,8
кaпiтaлу
Кoефiцiєнт
89 264/
ефективнoстi ФР / ВК не менше 48 224/ 309
324509
викoристaння
0,4
965=0,2
=0,3
влaсних кoштiв

(419 348- (465 949275 271)/ 246 378)/
(37,5)
419 348 465 949
=0,5
=0,3
144 509/
419 348
=0,3

84 479/
465 949
=0,2

0

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм
Кoефiцiєнт ефективнoстi викoристaння влaсних кoштiв прoтягoм 20142018 рoкiв був нижчим зa нoрмaтивний пoкaзник, вiн пoкaзує скiльки прибутку
дaє 1 грн. влaсних кoштiв.
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1.

Кoефiцiєнт

фiнaнсoвoї

стaбiльнoстi

–

визнaчaється

вiднoшення влaснoгo кaпiтaлу (ВК) дo зaлученoгo (ЗК) i

як

хaрaктеризує

зaбезпеченiсть зaбoргoвaнoстi стрaхoвoї oргaнiзaцiї влaсними кoштaми.
Перевищення влaсних кoштiв нaд пoзикoвими свiдчить прo фiнaнсoву стiйкiсть
стрaхoвикa [2]:
Кфстaб.=

ВК
ВК

ЗК
ДЗ  ПЗ

(5)

3. Кoефiцiєнт мaневренoстi влaснoгo кaпiтaлу – це вiднoшення суми
влaснoгo кaпiтaлу (ВК) зa мiнусoм неoбoрoтних aктивiв (НA) дo суми влaснoгo
кaпiтaлу (ВК). Цей пoкaзник пoкaзує, якa чaстинa влaснoгo кaпiтaлу
викoристoвується для фiнaнсувaння пoтoчнoї дiяльнoстi, тoбтo яку вклaденo в
oбoрoтнi кoшти, a яку кaпiтaлiзoвaнo:
(6)
4. Кoефiцiєнт ефективнoстi викoристaння влaсних кoштiв пoкaзує скiльки
прибутку дaє 1 грн. Влaсних кoштiв i рoзрaхoвується як вiднoшення фiнaнсoвoгo
результaту вiд звичaйнoї дiяльнoстi дo oпoдaткувaння (ФР) дo влaснoгo кaпiтaлу
(ВК):
ФР
Кевк.= ВК

Згiднo

з

укрaїнським

зaкoнoдaвствoм,

(7)
метoдикa

визнaчення

плaтoспрoмoжнoстi кoмпaнiй з ризикoвoгo стрaхувaння пoлягaє у визнaченнi тa
пoрiвняннi двoх пoкaзникiв – фaктичнoгo зaпaсу i нoрмaтивнoгo пoкaзникa
плaтoспрoмoжнoстi. Для зaбезпечення вiдпoвiднoгo рiвня плaтoспрoмoжнoстi
зa вимoгaми зaкoнoдaвствa фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi пoвинен
перевищувaти нoрмaтивний йoгo зaпaс нa будь-яку дaту. Укрaїнськa системa
плaтoспрoмoжнoстi бaзується нa єврoпейськiй мoделi – Першiй директивi
плaтoспрoмoжнoстi, щo вiдoбрaжaється в нoрмaх Зaкoну «Прo стрaхувaння».
Утiм, вимoги дo плaтoспрoмoжнoстi вiтчизняних стрaхoвикiв iстoтнo нижчi вiд
єврoпейських нoрм тa нoрмaтивiв, щo пoяснюється рoзвиткoм екoнoмiки й
пoступoвим рoзвиткoм стрaхoвoї спрaви.
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Рoзрaхуємo i визнaчимo пoкaзник плaтoспрoмoжнoстi (тaбл. 4), який є
нaйвaжливiший пoкaзник нaдiйнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї, її фiнaнсoвoї стiйкoстi
i, oтже, oснoвний пoкaзник привaбливoстi кoмпaнiї для пoтенцiйних клiєнтiв.
Тaблиця 4 – Aнaлiз плaтoспрoмoжнoстi ПAТ «СК ПРOВIДНA» зa 2014 2018 рoки, тис. грн.
Пoкaзники

2014

Фaктичний зaпaс 807 845- 2 478плaтo(248 092+
спрoмoжнoстi
249 788)=
(неттo-aктиви)
307 487

Рoки
2016

2015
781 389- 1 872(292 612+
224 897)=
262 008

700 404- 1 303(251 185+
124 746)=
323 206

2017
2018
955 180- 6 213802 353- 8 891(274 362+
(293 525+
261 470)=
42 879)=
413 135
457 058

Нoрмaтивний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi в тoму числi:
сумa нaдхo(633 889(562 188(528 922(699 324джень стрaхo-вих (-61298*0,5))
(-28354*0,5)
(-24065*0,5)
(-43 558*0,5)
премiй зa звiтний
*0,18=
*0,18=
*0,18=
*0,18=
перioд
119 616,8
103 745,7
97 371,8
129 798,5
((-268 906)((-277 917)((-290 313)((-373 394)сумa здiйснених
(13 780*0,5))
(1 287*0,5)
(90*0,5))
(55 538*0,5))
виплaт прoтягoм
*0,26=
*0,26=
*0,26=
*0,26=
звiтнoгo перioду
-71 706,9
-72 425,7
-75 493,1
-104 302,4
величинa перевищення фaктичнoгo зaпaсу
413 135307 487262 008323 206- 97 371,8=
плaтoспрoмoжнo
129 798,5=
119 616,8=
103 745,7=
225 834,2
стi стрaхoвикa
283 336,5
389 851,2
158 262,3
нaд рoзрaхункoвим нoрмaтивним зaпaсoм

(786 642-(33 099*0,5)
*0,18=
144 574,5
((-387 693)(950*0,5))
*0,26=
-100 923,7
457 058144 574,5=
312 483,5

Рoзрaхoвaнo aвтoрoм
Фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвoї кoмпaнiї визнaчaється зa
фoрмулoю:
ФЗП=∑A−∑НA−∑З

(8)

де ФЗП – фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi;  A – зaгaльнa сумa
aктивiв;  НA – зaгaльнa сумa немaтерiaльних aктивiв;  З – зaгaльнa сумa
зoбoв’язaнь.
Нoрмaтивний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвикa дoрiвнює бiльшiй з
двoх величин, якi визнaчaються зa фoрмулaми:
НЗП = (СП – (СПп×0,5)) ×0,18

(9)

НЗП = (СВ – (СВп×0,5)) ×0,26

(10)
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де НЗП – нoрмaтивний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi; СП – сумa стрaхoвих
плaтежiв; СВ – сумa стрaхoвих виплaт; СПп – сумa стрaхoвих плaтежiв, якi
нaлежaть перестрaхoвикaм; СВп – сумa стрaхoвих виплaт, кoмпенсoвaних
перестрaхoвикaми.
Вихoдячи iз рoзрaхoвaних дaних спoстерiгaється, щo в перioд з 2014 рoку
пo 2018 рiк фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi перевищує йoгo нoрмaтивний
зaпaс, щo є зaдoвiльним для стрaхoвoї кoмпaнiї, oскiльки вiдпoвiднo дo вимoг
Зaкoну Укрaїни «Прo стрaхувaння», фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi
(ФЗП) стрaхoвикa пoвинен зaвжди перевищувaти рoзрaхункoвий рiвень
нoрмaтивнoгo зaпaсу (НЗП) нa будь-яку дaту.
Фaктичний зaпaс плaтoспрoмoжнoстi був нaйменшим у 2015 рoцi i склaдaв
262008 грн. Дaлi з кoжним рoкoм ситуaцiя пoкрaщувaлaсь i в 2018 рoцi зaпaс
склaдaв 457058 грн.
Спoстерiгaємo тенденцiю зрoстaння цьoгo пoкaзникa, i це oзнaчaє, щo в
мaйбутньoму фiрмa мaє мoжливoстi викoнувaти зoбoв’язaння зaвдяки тим
aктивaм, якi є в рoзпoрядженнi стрaхoвикa (рис. 1).
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Рисунoк 1 – Динaмiкa фaктичнoгo зaпaсу плaтoспрoмoжнoстi
ПAТ «СК ПРOВIДНA» зa 2014 - 2018 рoки
Величинa

перевищення

фaктичнoгo

зaпaсу

нaд

рoзрaхункoвим

нoрмaтивним пoвиннa oбoв’язкoвo бути бiльше 0. Ми бaчимo, щo у 2015 рoцi
цей пoкaзник зменшився мaйже у 2 рaзи пoрiвнянo iз 2014 рoкoм (рис. 1). Прoте
вже у нaступнoму рoцi збiльшився, i тaк дo 2018 рoку величинa зрoстaє.
Це пoзитивнi дaннi, aдже стрaхoвики пoвиннi пoстiйнo пiдтримувaти
рiвень фaктичнoгo зaпaсу.
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Рисунoк 2 – Динaмiкa перевищення фaктичнoгo зaпaсу
плaтoспрoмoжнoстi стрaхoвикa нaд рoзрaхункoвим нoрмaтивним зaпaсoм
ПAТ»СК ПРOВIДНA» зa 2014 - 2018 рoки
Виснoвки. Oтже, стрaхoвик дoтримaвся визнaчених зaкoнoдaвствoм вимoг.
Oскiльки тaке пoрiвняння дoпoмaгaє визнaчити нaскiльки oбoрoти зa
стрaхoвими oперaцiями кoнкретнoгo стрaхoвикa вiдпoвiдaють йoгo фiнaнсoвим
мoжливoстям, a oскiльки oбoрoти стрaхoвoї кoмпaнiї зa звiтний перioд мoжнa
рoзглядaти як з пoгляду нa зiбрaнi стрaхoвi премiї, тaк i нa здiйсненi стрaхoвi
виплaти, тo зaкoнoдaвствoм булo встaнoвленo двa пoкaзники нoрмaльнoгo
зaпaсу плaтoспрoмoжнoстi.
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Репало А.Б.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Розкрито особливості формування соціально-економічного розвитку регіону, а
також наведено механізм реалізації. Запропоновано схему побудови стратегії
комплексного розвитку регіону.
Ключові слова: фінансові стратегії, ефективність, національна економіка,
стратегія, регіон, механізм реалізації, ринкова трансформація.
Ефективність функціонування національної економіки значною мірою
залежить від рівня соціально-економічного розвитку регіонів, які на сьогодні
відзначаються суттєвою галузевою, територіальною та функціональною
диференціацією. Саме з цих причин виникає гостра необхідність розробки
політики розвитку для кожного окремо взятого регіону країни.
Теоретичне дослідження та нові методологічні підходи в системі
регіонального розвитку дозволяють зробити висновок, що політика соціальноекономічного розвитку регіону представляє собою формування цілей щодо
розвитку продуктивних сил та забезпечення комплексного і гармонійного його
функціонування

з

обґрунтуванням

організаційних,

економічних

та

інституційних важелів ринкових перетворень. Відповідно предметом діяльності
регіональних владних структур щодо формування та реалізації цієї політики є
визначення цілей розвитку відповідних територіальних соціально-економічних
систем [8, c. 140].
У промисловому комплексі існують проблеми, що зумовлені такими
чинниками:
115

o

низьким

рівнем

переробки

та

високою

ресурсозатратністю

виробництва, недостатньою потужністю фінансово-кредитної системи, великим
загальним податковим навантаженням та недосконалим нормативно-правовим
забезпеченням;
o

недостатньо платоспроможний внутрішній ринок промислової

продукції;
o
фінансові

зростання цін на металосировину та енергоносії суттєво впливає на
показники

роботи

підприємств

та

конкурентоспроможність

продукції.
Фінансова стратегія надзвичайно важлива серед інших функціональних
стратегій, оскільки без її позитивної реалізації неможливі будь-які інші
стратегії господарства: корпоративна, конкурентні, функціональні.
Фінансова функціональна стратегія означає прогнозування і коригування
фінансових потоків відповідно до нових стратегій підприємства: корпоративної,
конкурентних

і

функціональних;

розподіл

і

постійний

контроль

за

використанням фінансових ресурсів СОБ і функціональними службами;
оцінювання інвестиційних проектів.
Розробка фінансової стратегії повинна базуватися на таких принципах:
а) балансування матеріальних і фінансових потоків;
б) найефективніший розподіл фінансових ресурсів для результативного
фінансування

корпоративної,

конкурентних

іфункціональних

стратегій

підприємства;
в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і
його складових з точки зору фінансових характеристик його діяльності в різних
умовах середовища;
г) фінансовий аналіз та контроль.
Найважливіші завдання фінансової стратегії такі:
а) балансування, встановлення розумних співвідношень між коротко- та
довгостроковими ефектами використання фінансових ресурсів;
б) зростання вартості власного внутрішнього капіталу;
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в) забезпечення високих темпів зростання доходів;
г) оптимізація співвідношень власного і позичкового капіталу;
д) вдосконалення структури капіталу підприємства;
е) бюджетування;
є) проведення оптимальної дивідендної політики і інші.
Розглянемо деякі найголовніші напрямки і завдання фінансової стратегії
детальніше.
Фінансова стратегія розробляється переважно у формі бюджету
(фінансового плану). Отже бюджет - найважливіша складова фінансової
стратегії, найважливіший напрямок її розробки.
Фінансовий план або бюджет - це фінансовий документ в якому
визначено витрати майбутніх періодів і джерела їх покриття.
Бюджет підприємства включає:
- План доходів і видатків. Йдеться про очікувані доходи (прибутки) та їх
розподіл;
- План грошових надходжень і виплат (план руху готівки);
- Плановий баланс (групування коштів за їх складом і розміщенням та
джерелами надходження).
Розрізняють наступні типи бюджетів підприємства:
Матеріальний бюджет - визначає кількість сировини і матеріалів по видах
для реалізації стратегії;
Бюджет закупок - конкретизує витрати на закупівлю сировини і
матеріалів для реалізації стратегії;
Бюджет праці - розраховує потребу у трудових ресурсах для реалізації
стратегії.
Бюджет адміністративних витрат - розраховує витрати на управління.
Бюджетування в умовах ринку зустрічається з певними труднощами. Поперше, прогнозовані показники грошових надходжень, що залежать від
коливання обсягів продаж, можуть не співпадати з фактичними потребами у
фінансах на той чи інший період. По-друге, якщо планувати бюджет по діючих
нормативах, то він може неадекватно вплинути на ресурсозабезпечення обраної
стратегії, якщо середовище суттєво зміниться.
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В зв'язку з цим, в умовах нестабільного середовища, з метою уникнення
названих і деяких інших труднощів бюджетування, здійснюють певні
нейтралізаційні заходи. Серед них: а) застосовують методики гнучкого
бюджетування,

які

передбачають

розробку

бюджетів

з

врахуванням

багатоваріантності умов їх реалізації; б) розробляють кілька альтернативних
бюджетів

для

різних

сценаріїв

розвитку

середовища;

в)

зокрема,

використовують метод нульового бюджетування - підхід, який зовсім не
враховує минулих і поточних бюджетних пропорцій для розподілу ресурсів під
реалізацію нової стратегії підприємства.
Ще одним напрямом, завданням фінансової стратегії є розробка
ефективної структури капіталу підприємства.
Ефективна

структура

капіталу

означає

розробку

оптимальних

співвідношень між основним і оборотним, власним і залученим капіталом,
формування оптимальної структури майна підприємства серед названого
особливого значення слід надавати формуванню оптимального співвідношення
між власним і залученим капіталом. Фінансовий ліверидж - використання
боргів для фінансування інвестицій - нерідко вигідний підприємству. Але
надмірні борги підвищують ризик, насторожують інвесторів, що може привести
до підвищення вартості капіталу (позичок на капвкладення). Тобто доводиться
в такому разі платити вищий дохід на акції, щоб спонукати їх покупку і
отримати в такий спосіб фінансування на капвкладення. Беручи в борг (кредит)
слід пам'ятати, що підприємству це вигідно доти, доки віддача від позичених
коштів перевищує процент, який слід заплатити за користування ними.
Проведення дивідендної політики - теж важлива складова, важливий
напрямок і завдання фінансової стратегії підприємства.
Дивідендна політика означає вибір оптимального співвідношення між
розмірами частки доходу, що направляється на дивіденди (споживання) і
часткою доходів, що направляється на інвестування (на нагромадження
капіталу).
Існує декілька теорій дивідендної політики:
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- Дивіденди виплачуються лише після того, коли здійснено всі обов'язкові
платежі і задоволено потребу у фінансуванні капвкладень (інвестуванні);
- Дивіденди на акції не впливають на ціну цих акцій;
- Дивіденди - впливають на ціну акцій і є важливим показником вартості
підприємства.
На практиці ж спостерігаємо наступне:
Підприємства, які швидко розвиваються, часто не виплачують дивідендів
(або ж виплачують у мінімальних розмірах), а весь дохід, за вирахуванням
обов'язкових платежів, скеровують на розвиток виробництва, тобто на
інвестування.
Підприємства, які повільно розвиваються, навпаки, вартість акцій
підтримують сплатою високих дивідендів, а тому власних коштів на
інвестування і швидкий розвиток їм не вистачає.
При розробці фінансової стратегії названі виклади теорії і практики
обов'язково враховуються, особливо для вироблення дивідендної політики,
управління дивідендами. При цьому розраховують коефіцієнт виплати
дивідендів, який є часткою від ділення дивідендів з розрахунку на акцію на
дохід з розрахунку на ту ж акцію. Так от підприємства, які прийняли стратегію
зростання, планують названий коефіцієнт невисоким, нерідко розраховуються
не дивідендами, а новими акціями, кошти від яких направляють на чисті
інвестиції, на прискорений розвиток виробництва. І, навпаки, реалізуючи
стратегію стабілізації, можна вже більшу кількість доходу направити на
дивіденди і коефіцієнт планувати вищим.
Таким

чином

підприємств

дослідивши

регіону,

комплексний

виділивши

основні

соціально-економічний
тенденції

його

розвитку

стан
та

сформулювавши основні проблеми, які стримують досягнення більш високого
рівня життя населення області, необхідно створити комплексну соціальноекономічну
економічного

стратегію
стану

управління
області,

розвитком

нарощення

підвищення рівня життя населення.
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її

регіону,

для

покращення

економічного

потенціалу,

При розробці даної стратегії було застосовано метод планування,
основою якого є визначення головної проблеми розвитку області на базі аналізу
ситуації і факторів впливу на зміну стану (SWOT).
У пожвавленні ділової активності населення важливу роль відіграє
підприємництво (особливо малі його форми), яке забезпечує створення нових
робочих місць, сприяє перерозподілу наявного капіталу, наповнює місцевий
ринок товарами першої необхідності. Шкода, що в ряді регіонів сектор малого
бізнесу ще не став головним чинником розвитку прогресивних ринкових
відносин, сумлінної конкуренції, зацікавленості серйозних інвесторів, тому й
рівень безробіття там значно вищий, ніж у середньому по країні. В системі
регулювання регіонального ринку підприємництва пропонуються наступні
заходи спрямовані на активізацію розвитку малих форм господарювання, а
саме: вдосконалення механізму реалізації кредитних ліній міжнародних
організацій;

розробка

та

впровадження

ефективних

фінансових

та

інвестиційних важелів державної підтримки; координація зусиль органів
виконавчої влади всіх рівнів та громадських спілок шляхом створення
координаційних

рад;

спрощення

процедури

реєстрації

суб’єктів

підприємництва та видачі ліцензій на здійснення окремих видів діяльності [10,
c. 300].
У

ході

дослідження

трансформації

пропонується

природно-ресурсних
використання

передумов

комплексного

ринкової

підходу

для

вирішення ряду проблем енергозбереження. Згідно з цим підходом система
енергозбереження розглядається як п’ять відповідних підсистем стосовно
обладнання,

інформаційно-статистичного

забезпечення,

методичного

супроводу, організації економії, обліку на регулювання. Це дозволяє економити
як матеріальні, так і інтелектуальні ресурси під час розробки та впровадження
заходів з енергозбереження. Але найактуальнішою проблемою є створення
ринку

енергоощадних

технологій,

обладнання

і

збільшення

обсягів

виробництва високотехнологічної енергоощадливої продукції, в тому числі на
спільних

підприємствах

з

використанням
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найсучаснішої

закордонної

елементної бази, комплектуючих вузлів і виробів, що відповідають світовим
стандартам

та

розширення

мережі

організацій-виконавців

послуг

з

енергозбереження, створення потужної виробничої бази енергозбереження та
налагодження виробництва енергоощадливого обладнання.
На рисунку 1 зображено принципову схему побудови стратегії.
+

Аналіз ситуації

Аналіз SWOT

Стратегічна мета

Головна проблема розвитку

Стратегічний напрямок

Основна проблема
Пріоритетна мета

Корінна проблема

Операційні цілі

Корінна проблема

Рисунок 1 - Схема побудови стратегії комплексного розвитку регіону
Між тим запропоновані інституційні перетворення та структурна
перебудова територіально-виробничих комплексів не матимуть позитивного
результату без достатньої кількості інвестиційних ресурсів. І саме тут важливе
значення має інвестиційна привабливість регіону. Новим підходом щодо її
визначення виступає картографічний метод, який дає можливість досить
швидко зрозуміти, які території мають найбільш сприятливі передумови для
припливу іноземного та вітчизняного капіталу. На жаль, є ряд прикладів, коли
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найбільш інвестиційно привабливі регіони не мають відповідних інвестиційних
потоків. В таких випадках кардинальної корекції потребує політика соціальноекономічного розвитку регіону, адже важелі й засоби, які вона використовує
блокують залучення капіталу, а відповідно й поповнення обігових коштів
підприємств, оновлення та модернізацію основних виробничих фондів.
Висновки. Розробка програм повинна включати сучасні підходи
проектного аналізу, методи якого апробовано закордонною практикою з метою
мобілізації інвестиційних ресурсів в умовах їх обмеженості. Відправним
пунктом тут має стати визначення інвестиційних можливостей. Саме тому до
основних завдань відносяться підходи та критерії порівняння і обґрунтування
альтернативних рішень. Проектні дослідження повинні здійснюватися на основі
техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, які у певній
сукупності виступають основною умовою фінансового забезпечення програми
регіонального розвитку.
Зрозуміло, що на сьогодні повна реалізація пропозицій, спрямованих на
побудову принципово нової методологічної бази політики регіонального
розвитку,

є

достатньо

проблематичною

через

існуючі

інституційні,

організаційні, правові бар’єри. Для їх ліквідації потрібна адміністративна
реформа, яка стала б дієвим каталізатором підвищення ефективності
управління процесами соціально-економічного розвитку регіонів, зробила б їх
більш динамічними і мобільними.
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Розглянуто основні джерела формування власного капіталу страхової компанії
і встановлено його важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості
страховика.
Ключові слова: фінансова стійкість страхової компанії, капітал страхової
компанії, джерела формування капіталу страховика, власний капітал,
статутний капітал, вільні резерви, нерозподілений прибуток.
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На сьогодні розвиток страхового ринку потребує нових підходів до
функціонування страхових компаній, підвищення їх фінансової стійкості,
покращення якості страхових послуг.
Фінансова стійкість — це основний критерій оцінки діяльності страхової
компанії (дані фінансові установи мають особливу специфіку діяльності:
страхувальник сплачує грошові кошти за послуги, які він отримає в
майбутньому, у разі настання страхового випадку). У цьому зв'язку
правомірною є постановка питання про важливість забезпечення фінансової
стійкості як однієї з обов'язкових умов діяльності страхових компаній, що
дозволяє їм функціонувати на ринку, а також розробку заходів, спрямованих на
її підвищення.
Постановка задачі. Фінансову стійкість у сфері страхування досліджували
у своїх працях О.А. Гаманкова, Н.В. Ткаченко, Л.М. Чиж, І.В. Шулєшовата інші
відомі вчені. Попри значний внесок у вивчення фінансової стійкості страхових
компаній, потребує подальшого дослідження вплив на неї джерел формування
капіталу страхової компанії.
Актуальність питання підкреслюється ще й тим, що страховий ринок
перебуває напередодні грандіозних змін у законодавстві, де буде виставлено
жорсткі умови до платоспроможності страховиків. Остання, як відомо, є дуже
залежною від капіталоутворюючої бази страховика.
Результати досліджень на основі аналізу напрацювань сучасних науковців,
можна виокремити три групи поглядів щодо визначення сутності дефініції
«фінансова стійкість страховика»:
1) перша група науковців [3; 6; 7] висвітлює «фінансову стійкість» як
фінансовий показник діяльності страхової компанії (платоспроможність,
рентабельність, ліквідність);
2) друга група науковців, до яких належать Н. Ріпницька [8], Н. Добош [9]
та інші, визначають фінансову стійкість як певний стан фінансових ресурсів
страховика;
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3) третя група науковців — А. Палкін [10], В. Приймак [11], наголошують
що, фінансова стійкість страховика — це здатність виконувати прийняті
зобов'язання за договорами страхування та перестрахування при впливі
несприятливих факторів і зміні економічної кон'юнктури.
У Законі України «Про страхування» зазначається, що виконання
обов'язків страховика з виплат за зобов'язаннями має забезпечуватися трьома
умовами платоспроможності:
— наявністю сплаченого статутного фонду і гарантійного фонду
страховика;
— створенням страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат;
—

перевищенням

фактичного

запасу

платоспроможності

над

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності [14].
У зв'язку з різноманітністю поглядів стосовно поняття «фінансова
стійкість страхової компанії» доцільно розглядати фінансову стійкість як
головний чинник стабільної діяльності страховика, що має зберігатися
незалежно від сили негативного впливу на нього зовнішніх і внутрішніх
факторів. Отже, фінансова стійкість страховика — це комплекс дій
(фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на
створення такого стану фінансових ресурсів страховика, при якому страхова
компанія є платоспроможною, здатною виконувати всі свої зобов'язання у
повному обсязі перед страхувальниками, вчасно реагувати на зміну зовнішніх
та внутрішніх факторів функціонування економіки [5].
Під забезпеченням фінансової стійкості мається на увазі комплексний
процес підтримки її цільового рівня, що включає виявлення та систематизацію
факторів, які впливають на неї, вибір показників і методів її оперативної та
перспективної оцінки, постійний моніторинг змін, що відбуваються ззовні і
зсередини страхової компанії, підготовку управлінських рішень на основі
виявлених відхилень від цільового рівня [2]. Враховуючи специфіку діяльності
страхової компанії в контексті забезпечення фінансової стійкості, вважаємо за
необхідне виділити такі її складові, як стійкість капіталоутворюючої бази та
стійкість страхового портфеля.
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Розглянемо детальніше саме стійкість капіталоутворюючої бази в межах
досліджуваної проблеми. Визначення стійкості капіталоутворюючої бази
необхідно розуміти, з одного боку, як формування та підтримання страховиком
капіталу у необхідному кількісному та якісному стані, а з іншого — ефективне
управління рухом і трансформацією фінансових ресурсів у конкретні форми
капіталу, здатні профінансувати зобов'язання страховика, тобто забезпечити
його платоспроможність в будь-який момент часу. Один із головних
інструментів,

що

забезпечує

стійкість

капіталоутворюючої

бази

є

нарощуваність капіталу. Його суть полягає в постійному поповненні власного
капіталу відповідно до власної моделі оцінки потреби у капіталі, а також
залученого капіталу, обсяги яких дозволяють страховикові перманентно та в
повному обсязі виконувати зобов'язання перед страхувальниками, третіми
особами та іншими категоріями контрагентів [2].
При узагальненні сучасних поглядів науковців і кращого розуміння
сутності нарощування капіталу капітал страховика визначено як фінансові
ресурси, що являють собою сукупність власних, залучених чи запозичених
грошових коштів або активів у матеріальній чи нематеріальній формі, що
використовуються для забезпечення діяльності страхової компанії й отримання
прибутку [4].
З вищезазначеного виходить, що формування капіталу страхової компанії є
процесом

залучення

фінансових

ресурсів,

управління

їх

рухом

і

трансформацією в конкретні форми капіталу, які здатні забезпечити її
фінансову стійкість у будь-який момент часу. Специфіка формування складу і
структури капіталу страхової компанії зумовлюється такими видами її
діяльності:
— поточна страхова діяльність включає страхові платежі, доходи, витрати
і інші потоки грошових коштів, які пов'язані із операціями страхування,
співстрахування та перестрахування;
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— інвестиційна діяльність страховика включає рух грошових коштів,
пов'язаних із купівлею і продажем цінних паперів, нерухомого майна й інших
інвестиційних активів;
— фінансова діяльність охоплює рух грошових коштів, які обслуговують
випуск акцій і викуп раніше проданих акцій, одержання позик і погашення
заборгованості [13].
Акцентуємо увагу на власному капіталі та його складових. Власний
капітал страхової компанії складається з статутного капіталу, додаткового та
резервного капіталу, нерозподіленого прибутку. Розмір власного капіталу
страховика створює умови для оптимальної організації тарифної, інвестиційної
та перестрахової політики компанії, забезпечуючи фінансову стійкість
страховика.
У деяких випадках до власних засобів можна віднести сформовані за
рахунок чистого прибутку страховика фонд споживання і фонд нагромадження.
Вони вільні від будь-яких зовнішніх зобов'язань, тому в закордонній практиці
їх прийнято називати «вільними резервами» чи «резервом платоспроможності»
(маржею). Маржа (запас) платоспроможності є механізмом забезпечення
гарантії

платоспроможності

страхової

компанії,

оскільки

саме

платоспроможність є основною ознакою фінансової стійкості страховиків.
Статутний капітал страховика є фінансовою основою його діяльності та
займає найбільшу частку в структурі власного капіталу. На початковому етапі
функціонування страхової компанії статутний капітал є єдиною гарантією
забезпечення платоспроможності.

Саме

тому, порядок формування

та

дотримання розміру статутного капіталу страховика суворо регулюється
законодавством. Через статутний капітал реалізується найважливіші права
власників страхової компанії: право на дивіденди і право управління страховою
компанією. Гарантійний фонд не виступає відокремленим самостійним фондом
і об'єднує ті власні кошти страховика, які не є статутним капіталом. До
гарантійного фонду страхової компанії належить додатковий та резервний
капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.
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Додатковий капітал складається із додатково вкладеного капіталу
(актуальний лише для страховиків, які створені у формі акціонерного
товариства і являє собою емісійний механізм від розміщення акцій) та іншого
додаткового капіталу (сума дооцінки необоротних активів; вартість активів,
безкоштовно отриманих страховиком від інших юридичних та фізичних осіб та
інші види додаткового капіталу) [1].
Резервний капітал страховика, як і додатковий капітал формується в
результаті його статутної діяльності. Методика формування резервного
капіталу страхової компанії не має галузевої специфіки, а відповідає загальним
принципам організації господарської діяльності підприємств (формується із
чистого прибутку, а розмір відрахувань визначається вищим органом
управління страховою компанією і не може бути меншим 5% від суми чистого
прибутку). Може бути спрямований на покриття невиробничих витрат, збитків
страховика по страхових операціях, виплати дивідендів, коли для цього
недостатньо прибутку, а також для погашення облігацій та викупу акцій
страховика у випадку відсутності інших коштів. Резервний капітал додатково
забезпечує фінансову стійкість страхової компанії, зміцнює її матеріальну та
фінансову безпеку. В свою чергу, це сприяє підвищенню гарантій виконання
страховиком своїх зобов'язань перед страхувальниками, зменшує можливість
банкрутства страховика [1].
Нерозподілений прибуток є прибутком, реінвестованим у страхову
компанію. Він є джерелом формування власного капіталу й утворюється як
залишок прибутку страхової компанії після виконання своїх зобов'язань перед
бюджетом, виплати дивідендів, відрахувань до резервного та іншого фондів.
Залишок нерозподіленого прибутку залежить від величини дивідендів, що
встановлюються загальними зборами акціонерів або іншим органом управління
страховою компанією і внесків у вільні резерви страховика. Законодавство
визначає їх як частку власних коштів страховика, яка резервується з метою
забезпечення його платоспроможності відповідно до прийнятої методики
здійснення страхової діяльності. Їх формування має самостійне значення для
128

забезпечення платоспроможності страховика. Рішення про формування цих
резервів та порядок їхнього створення приймається страховою компанією
самостійно. Водночас наявність вільних резервів дозволяє страховій компанії
приймати на своє утримання ризики більшої страхової вартості [1]. Отже,
наявність та достатність власного капіталу дозволяє страховикові не лише
покривати негативні наслідки підприємницького ризику, але й забезпечувати
безперервність його діяльності. Тому, можна стверджувати, що величина
власного капіталу страхової компанії має неабияке значення в забезпеченні її
фінансової стійкості.
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що фінансова стійкість страхової
компанії є обов'язковою умовою, що необхідна для забезпечення ефективного
розвитку страховика. Її об'єктивна оцінка, з урахуванням впливу на неї джерел
формування капіталу, дозволить страховій компанії мінімізувати ризики і
забезпечити конкурентне положення на сучасному страховому ринку України.
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РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ
Валютний ринок та його регулювання займає одне з провідних місць в
економічній політиці держави. Взалежності від мети, валютне регулювання
може стимулювати або стримувати економічний розвиток як в країні, так і в
окремих галузях та підприємствах. Зміни ж в економіці країни та в її
міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, і,
відповідним чином, коригують валютну політику, що проводиться в державі.
Ключові слова: валютний ринок, валютні операції, ризик, валютний ризик,
валютне регулювання, валютний курс, регресія, кореляція, валовий внутрішній
продукт, золотовалютні резерви, зовнішній борг, лібералізація.
Валютний ринок України відіграє важливу роль в економічному житті
суспільства. Сьогодні на ньому наявна, по-перше, тенденція до поступової
девальвації гривні стосовно іноземних валют, по-друге, підвищений попит у
населення на іноземну валюту, який пов’язаний з недовірою до національної
грошової одиниці, спричиняє підвищення рівня доларизації в Україні, по-третє,
високий рівень зовнішнього та внутрішнього боргу, що є ознакою того, що
зараз

проблема

реалізації

дієвої

валютної

політики

та

формування

оптимального рівня валютного курсу є невирішеною. Отже, внаслідок впливу
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, проблеми організації валютної
діяльності банків набувають все більшої актуальності.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних та практичних засад
функціонування комерційних банків на валютному ринку України; визначення
сучасних проблем що супроводжують діяльність банків на валютному ринку,
виявлення пріоритетних напрямів зниження ризиків валютної діяльності банку.
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Даному питанню значної уваги приділяли багато науковців як вітчизняних,
так

і

закордонних.

Серед

українських

економістів

варто

виділити

О. В. Дзюблюка, І. Г. Лук’яненко, В. І. Міщенко, О. І. Береславську,
М. І. Савлука, Л.О. Примостка. Великий внесок у дослідження валютних
відносин зробили видатні закордонні теоретики і практики, такі як:
Л. Бальцерович, М. Фрідмен, Дж. М. Кейнс, Г. Хоггарт, Р. МакКінон,
Ф. С. Мишкін, М. Пебро, Л. Н. Красавіна.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні у вітчизняній банківській
діяльності валютні операції відіграють важливу роль, а тому банки виступають
активними учасниками валютного ринку. Розвиток валютних операцій – досить
актуальне питання, оскільки ці операції можуть бути не лише джерелом
додаткового

прибутку

для

банків,

але

й

інструментом

хеджування

(страхування) валютного ризику, механізмом надання додаткових послуг
клієнтам банку, значною мірою сприяти підтримці курсу національної валюти,
виходу українських банків на міжнародний рівень, збільшенню надходжень до
бюджету країни.
До основних функцій міжбанківського валютного ринку належать:
забезпечення можливості своєчасного здійснення міжнародних розрахунків;
надання можливості страхування валютного ризику; забезпечення змоги
диверсифікувати валютні резерви банків, підприємств, держави; визначення і
формування попиту і пропозиції на іноземні валюти; регулювання валютних
курсів; забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики
держави. Ключова роль центрального банку у системі валютного регулювання
обумовлюється

як

активною

участю

у

здійсненні

адміністративного

регулювання через нормативно-правову регламентацію окремих сегментів
валютних відносин та банківських операцій, так і виключними можливостями
щодо застосування економічних важелів впливу на діяльність найактивніших
суб’єктів валютних відносин – комерційних банків. Поєднання названих
заходів дає можливість центральному банку регулювати різні види валютних
операцій банківських установ з метою забезпечення сприятливих умов для
зовнішньоекономічної діяльності та підтримання стабільності ринку [1].
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Для більш детального розуміння ситуації валютного ринку в Україні та
формування заходів для вдосконалення необхідно проаналізувати ключові
показники. Обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку під пильним
контролем центрального банку протягом останніх років зростали зі значною
прогресією, зокрема, наприклад, на грудень 2019 року відзначився збільшенням
цього показника майже у 1,5 рази, а саме зростання становило 49%, тобто
200,29 млн. дол. США. [2]. На січень 2020 р. обсяги безготівкового валютного
ринку в три рази перевищують операції на готівковому ринку. Операції на
валютному ринку становлять 8,038 млрд. дол. США, а на готівковому
валютному ринку – 2,820 млрд. дол. США (у січні 2019 співвідношення
становило $ 5,558 млрд. проти $ 1,65 млрд.) [3]. Провідне місце серед
посередників валютного ринку займають комерційні банки. Вони проводять
основний обсяг валютних операцій. Представимо динаміку активів банків
України за останні три роки.
Як бачимо з рисунку 1, частка активів в іноземній валюті протягом
останніх трьох років становить 40-46% в загальній сумі банківських активів.
Така динаміка на збільшення пояснюється комплексом дії, які Рада
Національного банку України провидить з травня 2017 року в рамках Рішення
«Про діяльність Правління Національного банку України щодо проведення
політики

курсоутворення

та

валютного

регулювання».

Цей

комплекс

економічних і фінансових заходів щодо лібералізації валютного регулювання
діє й досі.

Рисунок 1 – Обсяги сукупних і валютних активів банків України за
01.2018 - 01.2020 рр., млрд. грн. [4]
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Серед них:
 дозволено банкам здійснювати власні операції з похідними фінансовими
інструментами на фондових біржах;
 розширено можливості для клієнтів банків-резидентів купувати іноземну
валюту на міжбанківському валютному ринку;
 ліквідовано адміністративні обмеження для операцій з експорту послуг;
 запроваджено нову форму валютних інтервенцій;
 полегшено умови для припливу кредитних ресурсів в іноземній валюті за
одночасного вдосконалення механізму запобігання їх відпливу за межі
країни;
 надано

банкам

змогу

купувати

високоліквідні

іноземні

боргові

інструменти без отримання індивідуальних ліцензій;
 скасовано вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень іноземних
інвестицій в Україну.
Наведені

обставини

зумовили

скорочення

так

званого

«чорного»

валютного ринку, адже банківські установи після зняття певних обмежень
отримали змогу скласти конкуренцію нелегальним торгівцям валютою, що в
кінцевому підсумку й відобразились на офіційних статистичних даних
Національного банку.
За даними Світового банку, ВВП України в 2018 році з урахуванням
паритету купівельної спроможності (ПКС) становив 9 283 дол. США на одного
мешканця, що в 1,5 рази більше ні було у 2006 році. За цим показником Україна
посіла 111-е місце серед 185 країн світу. І це при тому, що за геополітичним
масштабом, економічним, технологічним, оборонним та науковим потенціалом
Україну ще можна порівнювати з багатьма розвиненими країнами світу. Також,
за існуючими оцінками, Україна має значний природно-ресурсний потенціал в
розрахунку на душу населення: він в 1,5–2 рази перевищує ресурсний потенціал
США, в 4 рази – Німеччини, в 12–15 разів – Японії.
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Усі ці факти красномовно свідчать проте, що завдяки збільшенню обсягів
торгів на міжбанківському валютному ринку та їх контролю в Україні
відбувається зростання і розвиток, який може бути визнаним перспективним
для країни.
За допомогою валютного регулювання визначається порядок організації
валютних відносин і контролюється здійснення валютних операцій, надання
іноземним юридичним і фізичним особам кредитів та позик, встановлюється
порядок ввезення, вивозу та переказу валюти за кордон і тим самим
підтримується рівновага платіжного балансу та стабільність національної
валюти.
Розвиток валютних операцій комерційних банків як одного з головних
елементів ринкової економіки формує реальний валютний курс національної
грошової одиниці та накопичення валютних цінностей. Нині в економіці
України намітилися позитивні тенденції розвитку економічної ситуації, темпи
та стійкість якого, значною мірою, залежать від здатності банківської системи
мобілізувати валютні ресурси та забезпечувати ними потреби суб’єктів
господарювання.
Висновки. Валютні операції являються традиційними банківськими
операціями і займають важливе місце в діяльності комерційних банків, а тому
банки виступають активними учасниками валютного ринку. Валютні операції
забезпечують не тільки отримання банком прибутку, але й є інструментом
страхування валютного ризику, механізмом надання додаткових послуг
клієнтам банку, сприяють забезпеченню стабільності курсу національної
валюти, виходу українських банків на міжнародну позицію.
Йдучи шляхом поглиблення міжнародних економічних зв’язків, Україна
повинна здійснювати поступову лібералізацію валютних відносин, враховуючи
при цьому досвід розвинених країн та близьких сусідів у цій сфері та надаючи
перевагу економічним важелям впливу. Разом з тим, поруч із подальшим
розвитком та впровадженням ринкових інструментів валютного контролю та
регулювання при нестабільній економічній ситуації і не надто стійкому
валютному ринку, Національний банк має залишати за собою право на
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застосування певних адміністративних методів та інструментів управління
валютними відносинами. Таким чином, на сучасному етапі розвитку
вітчизняної економіки регулятивний вплив та контроль за валютними
операціями повинні не скасовуватись, а вдосконалюватись.
Системний підхід надасть змогу нашій країні розробити оптимальний
режим здійснення валютних операцій, зміцнить валютний курс національних
грошей та стимулюватиме інноваційно-інвестиційний процес прискорення
економічного зростання.
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В статті розглянуто сутність фіскальної політики держави та її функції.
Проведено аналіз здійснення фіскальної політики в Україні на сучасному етапі.
Виявлено основні проблеми реалізації фіскальної політики в Україні та
запропоновано напрямки її вдосконалення.
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В період складних трансформаційних процесів, обумовлених тотальною
макроекономічною кризою, особливо актуальною є проблема своєчасного та
забезпечення повного обсягу податкових надходжень до доходної частини
бюджетів держави. Вирішення цієї надзвичайно важливої проблеми значною
мірою залежить від ефективності фіскальної політики, яка покликана
забезпечувати зростання бюджетних доходів держави, науково-обґрунтований
підхід до їх розподілу та використання, підвищуючи тим самим ступінь
публічної довіри до фіскального адміністрування та відповідати сучасним
реаліям.
Однак основна макроекономічна функція держави полягає у стабілізації
економіки, а фіскальна політика, як правило, відіграє у цьому дуже важливу
роль. На сьогоднішній день фіскальна політика не повною мірою реалізує свій
потенціал, що зумовлює актуальність піднятого питання.
Метою статті є дослідження сутності фіскальної політики держави,
визначення її мети, основних цілей та функцій, визначення впливу інструментів
фіскальної політики на економічний розвиток країни, а також дослідження
основних аспектів реалізації фіскальної політики в Україні на сучасному етапі.
Дослідженню основних теоретичних та практичних аспектів реалізації
фіскальної політики держави присвятили такі вітчизняні науковці й дослідники,
як Суторміна В., Федосов В., Андрущенко В., Слатвінська М., Крисоватий А.
І., Тарангул Л. Л., Шевчук А. І., Ракул О. В., Огірко О., Носіков Д. М. та багато
інших. Проте економічна нестабільність та процеси глобалізаційного характеру
спричиняють значний вплив на основні аспекти реалізації фіскальної політики
держави, що впливає на недостатній ступінь дослідження даної проблеми.
Фіскальна політика є невід’ємною складовою фінансової політики
держави, а засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених
фінансовою політикою (податки та збори, доходи бюджету, державні видатки,
державні кредити, місцеві бюджети та деякі інші) є водночас важливими і
необхідними інструментами реалізації фіскальної політики.
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Аналізуючи дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців, можна
дійти висновку, що під фіскальною політикою розуміють сукупність заходів,
методів, прийомів уряду, спрямованих на формування, розподіл і використання
централізованих фондів держави, вирішення протиріч, що виникають як реакція
на внутрішні та зовнішні фіскальні шоки й згладжування дисбалансів, які
утворюються у фіскальній системі, шляхом змін у системі оподаткування,
державних видатках, соціальних внесках, фінансуванні боргу з метою впливу
на економіку і реалізації завдань стратегії соціально-економічного розвитку
країни [11, с.9].
Фіскальна політика має на меті досягнення таких основних цілей:
- ліквідація безробіття;
- боротьба з інфляцією;
- стабілізація економічного розвитку;
- згладжування циклічних коливань економіки;
- стимулювання зовнішньоекономічного зростання.
Важливі сутнісні характеристики фіскальної політики знаходять своє
відображення у певних функціях, які є похідними від соціально-економічних
функцій податків і державних видатків. На практиці склалися і в певних
модифікаціях реалізуються такі функції фіскальної політики, як фіскальна,
розподільно-регулююча та соціальна [4, с.20].
Під фіскальною функцією розуміють здатність системи оподаткування
формувати фінансові ресурси держави та забезпечувати об’єктивні умови для
утворення матеріальної основи функціонування суспільства. Розподільнорегулююча функція полягає в перерозподілі створеної вартості валового
внутрішнього продукту між державою та її суб’єктами і в здатності регулювати
вартісні пропорції такого розподілу, тобто саме так держава має здатність
впливати на різні аспекти соціально-економічного життя на макрорівні.
Соціальна ж функція полягає як в рівному розподілі

податкового

навантаження, так і в повній можливості доступу всіх соціальних груп до
послуг, які надаються державою.
138

Зовнішнім проявом функцій фіскальної політики є вплив податків і
видатків на стан ринкової кон’юнктури, перерозподіл ВВП (або ВРП),
нагромадження необхідних ресурсів для виконання державою її функцій,
фінансування соціальних програм, стимулювання економічного зростання,
підтримку високого рівня зайнятості, обслуговування державного боргу,
розвиток міжнародних відносин тощо.
Фіскальна політика включає прямі і непрямі методи регулювання
економіки. До прямих методів відносять способи бюджетного регулювання. За
допомогою

непрямих методів держава впливає на фінансові можливості

виробників товарів і на розміри споживчого попиту. Важливу роль тут відіграє
система оподаткування. Змінюючи ставки податків на різні види доходів,
надаючи податкові пільги знижуючи неоподатковуваний мінімум доходів,
держава прагне досягти більш стійких темпів економічного зростання та
уникнути різких злетів і падінь виробництва [5, с. 179].
В якості інструментів фіскальної політики розглядаються певні засоби, які
застосовуються державою для виконання своїх функцій, тобто це конкретні
способи впливу на процес формування ресурсів бюджету, їх розміщення та
ефективне використання, стимулюючи або обмежуючи при цьому характер дії.
По-перше, це стосується сторони доходів і видатків бюджету, їх збалансування
та оптимізація (бюджетні інструменти). По-друге, це сторона оподаткування і
регулювання соціально-економічних процесів, а також їх вплив на соціальний
розвиток країни (податкові інструменти) [1, с. 38].
Загальний вплив фіскальної політики на економіку здійснюється через
державний бюджет. Між фіскальної політикою і державним бюджетом існує
пряма та зворотна залежність – з одного боку, державний бюджет визначає
можливості фіскальної політики, а з іншого – фіскальна політика впливає на
його стан. Саме основні показники виконання бюджету, структура і склад його
дохідної та видаткової частин здійснюють вплив на розвиток країни. Тому, на
нашу думку, спочатку доцільно буде здійснити аналіз доходів державного
бюджету (рис. 1).
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2015

2016

2017

2018

2019

928,1

998,3

793,3
616,3
534,7

Доходи бюджету, млрд. грн.

*Джерело: складено автором на основі [8]

Рисунок 1 – Динаміка доходів державного бюджету України
у 2015-2019рр, млрд. грн.
Протягом

усього

аналізованого

періоду

загальний

обсяг

доходів

державного бюджету зростає. Так, у 2015 році надійшло 534,7 млрд. грн., а у
2019 – 998,3 млрд. грн., тобто відбулося зростання на 463, 6 млрд. грн., або на
186,7%. Також варто зазначити, що найбільше доходи бюджету зросли у
2017 році: порівняно з 2016 роком надходження збільшилися на 177 млрд. грн.
Законодавством визначено, що до доходів державного бюджету належать
податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та
трансферти (табл. 1).
Найбільшу частку доходів державного займають податкові надходження –
протягом аналізованого періоду вони забезпечували понад 80% надходжень до
бюджету. Неподаткові надходження займають близько 17-18% у структурі
доходів бюджету. Протягом аналізованого періоду їх загальна сума зростає, що
є позитивним показником. В той же час зменшується сума коштів, отриманих
від закордонних країн та міжнародних організацій: від 4109,4 млн. грн. у
2016 році до 1139,9 у 2019 році, тобто відбулося зменшення на 260%.
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Таблиця 1 – Склад та структура доходів державного бюджету України
у 2015-2019рр, млн. грн.
Показник
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Кошти від
закордонних
країн та
міжнародних
організацій
Цільові
фонди
Офіційні
трансферти
Всього
доходів

Питома
вага, %
2018 2019

2015

2016

2017

2018

2019

409 417,5

503 879,4

627 153,7

753 815,6

799 776,0

81,2

80,1

120 006,5

103 635,2

128 402,3

164 676,5

186 684,2

17,7

18,7

171,4

191,5

286,9

657,5

183,0

0,07

0,02

1 800,3

4 109,4

1 607,4

1 464,8

1 139,9

0,16

0,1

155,0

287,7

298,5

187,5

1770,8

0,02

0,2

3 144,0

4 171,6

5 967,7

7 306,3

8 725,0

0,75

1,78

534 694,8

616 274,8

793 265,0

928 108,3

998 278,9

100

100

*Джерело: складено автором на основі[2]

В Україні вже понад десять років головним завданням реформування
податкової політики є зниження податкового навантаження на економіку. Його
виконання забезпечувалося як на основі зниження податкових ставок
(переглянуто ставки ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку із доходів
фізичних осіб, нарахувань на фонд заробітної плати до соціальних фондів), так і
на основі змін у механізмі обчислення і справляння податків.
Вітчизняні науковці, які здійснюють пошук оптимальних меж податкового
навантаження, стверджують, що неможливо точно визначити межі загального
рівня оподаткування економіки [3, с. 139]. Хоча, досліджуючи взаємозв’язки та
взаємовпливи структури податків та надходжень до бюджету з розвитком
економіки країни, можна виокремити певні тенденції, які допоможуть уникнути
негативних наслідків при розвитку національного господарства (табл. 2.)
Протягом аналізованого періоду рівень податкового навантаження на
економіку залишається приблизно на одному рівні: у 2015 році значення даного
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показника становило 25,53 %, у 2016 та 2017 році його значення зросло до 27,28
% та 27,76% відповідно, а з 2018 року показник податкового навантаження
зменшується, досягши позначки у 26,93%, що є проявом безумовно позитивної
динаміки.
Таблиця 2 – Показник податкового навантаження на економіку
України протягом 2015-2019 рр.
Показник
2015
2016
2017
Податкові надходження
507 636
650 782
828 159
до бюджету (млн. грн.)
ВВП
(в
фактичних
1 988 544 2 385 367
1 982 920
цінах) (млн. грн.)
Рівень
податкового
25,53
27,28
27,76
навантаження, %
*Джерело: обраховано автором на основі [2, 10].

2018

2019

986 348

1 070 321

3 558 706

3 974 564

27,71

26,93

Проте пряме підвищення податкового тягаря все рідше використовується в
світі як основний інструмент отримання додаткових коштів. Влада багатьох
країн намагається оптимізувати податкові системи шляхом реформ, тому,
найчастіше розширюють податкову базу, обмежують кількість податкових
відрахувань та інших пільг.
Кількісні значення критеріїв ефективності фіскальної політики мають
узгоджуватися з індикаторами національної безпеки. 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[6, с. 1009]. Дані про основні показники, що характеризують державний
борг, наведені у 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.
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Таблиця 3 – Динаміка показників державного боргу України протягом
2015-2019рр, млрд. грн.
Відносне відхилення
2018/2017 2019/2018

Показник

2015

2016

2017

2018

2019

Дефіцит
державного
бюджету

45,1

70,1

47,9

59,2

72,4

11,3

13,2

Державний
борг, у т.ч.

1 572,1

1 929,7

2 141,6

2 168,6

1 998,2

27

-170,4

зовнішній
борг

1 042,7

1 240,0

1 374,9

1 397,2

1 159,2

49,3

-238

внутрішній
борг

529,4

689,7

766,7

771,4

839,0

4,7

67,6

3 974,6

1 173,3

415,9

50,27

-28,8

-10,63

Розмір ВВП
(у факт.
1 988,5
1 982,9
2 385,4
3 558,7
цінах)
Частка
державного
78,6
90,7
89,7
60,9
боргу у
ВВП, %
*Джерело: складено автором на основі [8, 10]

Частка державного боргу у валовому внутрішньому продукті року
поступово зменшується: з 90,7% у 2016 році до 50,27% у 2019 році, що свідчить
про те, що органи влади здійснювали ефективну бюджетну, податкову та
економічну політику.
Аналізуючи фіскальну політику України протягом останніх років, можна
стверджувати, що вона була спрямована на стабілізацію соціально-економічних
процесів, безумовне забезпечення виконання планових показників наповнення
бюджетів держави, удосконалення адміністрування платежів та митних
процедур, виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань,
запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері
оподаткування, митній та бюджетній сферах, впровадження нових та
забезпечення функціонування діючих електронних сервісів для суб’єктів
господарювання тощо.
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В той же час у державі спостерігається загострення основного фіскального
протиріччя між необхідністю і можливістю забезпечення достатніх податкових
надходжень, обумовленого впливом різних чинників об’єктивно-суб’єктивного
характеру, зокрема через посилення кризової соціально-економічної та
військово-політичної ситуації в Україні і як наслідок — зростання бюджетного
дефіциту.
Напрямками вдосконалення фіскальної політики України мають стати
[9, с. 146]: підвищення фіскальної ефективності податкових інструментів та
використання їх регулюючого потенціалу, підвищення ефективності системи
податкового

адміністрування;

забезпечення

інвестиційного

характеру

державних запозичень, запобігання пікових навантажень на державний бюджет,
пов’язаних із обслуговуванням державного боргу; оптимізація структури
бюджетних видатків, підвищення питомої ваги капітальних видатків.
Отже, на сучасному етапі розвитку України фіскальна політика має ряд
недоліків,
проведення

серед

яких

бюджетної

високий
політики,

рівень
а

оподаткування,
також

неефективність

відсутність

економічної

спрямованості бюджету, великий обсяг державного боргу та високі темпи
інфляції не дозволяють економіці ефективно розвиватися. Тому існує
необхідність впровадження інших методів фіскального та бюджетного
регулювання задля впливу на економічний розвиток країни.
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Перестрахування - це сукупність економічних відносин, що виникають між
учасниками формування, розподілу і використання цільових фондів грошових
коштів, призначених для забезпечення перестрахувального захисту. Зазначимо,
що перестрахування ще не сформувалося в окрему галузь наукового знання,
однак воно займає належне місце у страховій системі. Як сфера і галузь
страхових відносин перестрахування дає змогу формувати ефективну систему
перестрахувального і страхового захисту, а відтак забезпечити збалансування
економічних інтересів усіх сторін страхових процесів.
Ключові слова: перестрахування, страховий ринок, страхові процеси, ринкові
перетворення, страхове поле, страхова система.
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Актуальність дослідження. Розвиток ринку страхування неможливо
уявити без перестрахової діяльності, яка забезпечує фінансову безпеку
страхового ринку та фінансової системи держави в цілому. Перестрахування
відіграє провідну роль в нівелюванні фінансових загроз для страхових
компаній. Саме тому, виникає необхідність в дослідженні основних показників
розвитку перестрахування, адже вивчаючи основні тенденції, які виникають на
ринку, можна прогнозувати майбутній стан розвитку як перестрахової так і
страхової діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів розвитку
ринку перестрахування знайшли відображення в працях таких учених як:
В.Д. Базилевич, О.М. Віленчук, О.Д. Заруба, М.Ю. Коваленко, С.С. Осадець,
Л.О. Позднякова, Н.В. Ткаченко. Віддаючи належне значному науковому
доробку вчених варто зазначити, що у сучасних умовах господарювання, які
супроводжуються поглибленням фінансової та політичної кризи в Україні,
питання розвитку ринку перестрахування постає по новому та потребує
подальших наукових досліджень.
Постановка проблеми. Проблема формування стабільного українського
ринку перестрахування з максимальним використанням його внутрішнього
потенціалу

є

актуальним

напрямком

сучасних

досліджень,

оскільки

перестрахування виступає одним із основних інструментів забезпечення
фінансової стійкості страхових компаній.
Виклад основного матеріалу. Особливості формування вітчизняного
страхового ринку є відображенням ринкових перетворень, які постійно
відбуваються у страховому секторі економіки. Нові реалії часу породжують і
нові ризики: масштабні, вартісні, всеохоплюючі, поглиблюють існуючі ризики
та зумовлюють їх кумулятивність. Актуальним за сучасних умов є страхування
політичних, катастрофічних, екологічних ризиків. У зв'язку з чим страхові
компанії шукають додаткові фінансові можливості утримувати зазначені
ризики, розширювати коло клієнтів, нарощувати обсяги страхових операцій,
капіталізувати власний бізнес, адже страхова компанія, як головний суб'єкт
страхового ринку, має залишатись фінансово надійною, платоспроможною,
конкурентною задля якісного, повного та своєчасного виконання зобов'язань.
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Перестрахування є похідним від страхування та передбачає вторинний
перерозподіл ризиків між прямим страховиком та перестраховиком. Укладаючи
договори перестрахування страховик забезпечує:
-

однорідність

ризиків

у

портфелі,

що

забезпечує

його

збалансування;
-

зменшення власних ризиків неплатоспроможності;

-

розширення

фінансових

можливостей

для

укладання

нових

договорів страхування;
-

якісне та повне виконання зобов'язань як внутрішнього, так і

зовнішнього характеру;
-

розширення асортименту страхових послуг;

-

збільшення доходу від основної діяльності;

-

розширення страхового поля.

Схематичне

зображення

взаємозв'язку

процесів

страхування

перестрахування представлено на рисунку 1.

Рисунок 1 - Взаємозв'язок процесів страхування та
перестрахування
Джерело: побудовано автором
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У наукових дискусіях часто обговорюють питання тісного взаємозв'язку і
розбіжностей страхування та перестрахування, з'ясовують спільні та відмінні
ознаки економічної природи цих складних і неоднорідних понять. При цьому
науковці акцентують основну увагу на економічних критеріях природи
перестрахування, що стосуються його місця в суспільному відтворенні,
об'єктивної основи виникнення і форм наявності перестрахувальних відносин,
їхнього призначення. Разом із цим погляди вчених щодо характеристики
природи перестрахування об'єднані у два основних напрями. Представники
першого напряму стверджують про належність перестрахування до сфери
функціонування категорії страхування, їх єдину економічну природу, а отже
тотожність [1, с.305; 2, с.37; 7, с.12], а прихильники другого вказують на суттєві
відмінності між цими економічними поняттями, що унеможливлює їхнє
ототожнення [8, с.101-104; 9, с.361-365; 10, с.86].
Відповідно до Закону України «Про страхування» перестрахування –це
страхування

одним

страховиком

(цедентом,

перестрахувальником)

на

визначених договором умовах ризикувиконання частини своїх обов’язків перед
страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або
нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з
законодавством країни, в якій він зареєстрований[3].
Перестрахування виконує дві функції: дозволяє впроваджувати єдині
правила роботи для уникнення кумуляції та управління ризиками і є важливим
фінансовим та інвестиційним інструментом для держави.
Схематично процес перестрахування зображено на рис. 1 [4]. Він показує,
що перестрахування є надійним інструментом підвищення рівня фінансової
стійкості страховика та додатковою гарантією виконання своїх фінансових
зобов’язань перед страхувальниками.
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Передача всього
або частини
ризику на
перестрахування

Подальша передача ризику
Ретроцедент

ретропроцеси

Ретостаціонари

Статус

Статус
Страховик
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Цедент
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Статус
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Страховик

Рисунок 2 - Графічна модель процесу перестрахування
Основними показниками розвитку ринку перестрахування є передані й
отримані премії, структура премій, рівень виплат. Для оцінки рівня розвитку
ринку

можуть

використовуватись

такі

критерії,

як

відношення

перестрахувальних премій до страхових, концентрація ринку, диверсифікація
ризиків.
На сьогодні на страховому ринку України функціонує 374 зареєстрованих
страхових компаній, які мають право займатися перестраховою діяльність
відповідно до виданих ліцензій Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Зазначимо, що на вітчизняному
ринку

перестрахування функціонують переважно

універсальні

страхові

компанії, для яких перестрахування виступає одним з напрямків їх страхової
діяльності.
За договорами перестрахування ризиків станом на 30.06.2019українські
страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій
3828,9млн грн. (станом на 30.06.2018–3031,1млн грн.), з них:перестраховикам149

нерезидентам

–1194,6млн.грн(станом

на

30.06.2018

–710,2млн

грн);

перестраховикам-резидентам –2634,3млн грн. (станом на 30.06.2018 –2320,9млн
грн).

Загальна

сума

часток

страхових

виплат,

компенсованих

перестраховиками, становила 519,7млн грн. (станом на 30.06.2018–238,
1млн грн), у тому числі компенсовано:перестраховиками-нерезидентами–
449,9млн грн. (станом на 30.06.2018 –197,0млн грн); перестраховикамирезидентами –69,8млн грн. (станом на 30.06.2018–41,1млн грн). Перерозподіл у
структурі вихідного перестрахування станом на 30.06.2019 порівняно з
аналогічним періодом 2018 року відбувся на користь таких видів страхування,
як: страхування вантажів та багажу (з 9,1% до 19,3%), авіаційне страхування
(з 2,6% до 4,7%), страхування майна (з 19,8% до 20,9%). При цьому, у структурі
вихідного

перестрахування

відбулося

зменшення

з

наступних

видів

страхування: страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
(з 13,9% до 9,6%), страхування відповідальності перед третіми особами
(з 9,0% до 5,2%), страхування від нещасних випадків (з 4,9% до 1,6%)[5].
На основі проведеного аналізу перестрахового ринку України варто
зазначити, що існує ряд проблем, що стримують його розвиток. Зокрема,
однією із основних проблем є низький рівень капіталізації страхового ринку,
відсутністю надійних інвестиційних інструментів, недосконалістю нормативноправового поля для діяльності перестраховиків [6]. Також, причиною низької
місткості ринку перестрахування є слабка його організація та неефективне
використання власних фінансових ресурсів страховиків.
Перестрахування

забезпечує

фінансову

надійність

функціонування

страхових компаній, динамічний розвиток національного страхового ринку,
збільшення його місткості. Застосування можливостей перестрахування є
необхідним для молодих і малопотужних страхових ринків країн з перехідною
економікою, зокрема й України
Щодо перспектив розвитку перестрахування на українському ринку, то
слід зауважити, що для більш ефективного використання цього виду
фінансових послуг необхідним є:
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− затвердження

законодавчої

бази,

яка

б

чітко

регулювала

перестрахувальну діяльність;
− стандартизація перестрахувальних продуктів за основними класами
бізнесу з урахуванням традицій українського страхового ринку та міжнародних
принципів ведення бізнесу з перестрахування;
− просування на українському ринку страхових і перестрахувальних
програм, розроблених спільно страховиком і перестраховиком;
− формування стабільного українського перестрахувального ринку з
максимальним використанням його внутрішнього потенціалу.
Висновки. Узагальнюючи результати проведеного дослідження основних
проблемних аспектів розвитку перестрахувальної діяльності в Україні, можна
зробити висновок про необхідність створення законодавчих та економічних
умов функціонування перестрахування й адаптації його до міжнародного
перестрахування, що сприятиме розвитку перестрахувальної діяльності в
Україні та створення цивілізованого перестрахувального ринку.
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У статті проведено аналіз сучасного стану наповнення дохідної частини
державного бюджету. Досліджено динаміку та структуру податкових,
неподаткових надходжень до державного бюджету за останні п’ять років.
Визначено основні проблеми наповнення державного бюджету та зазначені
пропозиції щодо їх усунення.
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Постановка проблеми. Державний бюджет є важливим інститутом
суспільства, який з’явився на стадії планування фінансово-господарських
відносин країни. Дослідження оцінки формування доходів бюджету є достатньо
актуальним питанням сучасності, адже підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів, що перерозподіляється через бюджетну систему, залежить
від розуміння сутності зазначеної економічної категорії та основних
ендогенних і екзогенних факторів, що визначають її розвиток.
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Ціллю статті є дослідження сучасного стану формування доходів
Державного бюджету.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Концептуальні

засади

формування доходів державного бюджету за сучасних умов економічних
перетворень та впливу їх інструментів на динаміку економічного розвитку
присвячено праці вітчизняних учених: О. Василика, І. Гнидюк [2; 3],
В. Федосова, I. Чугунова, С. Юрія та ін. [1; 2].
Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних економічних умов
проблеми формування достатнього обсягу доходів бюджету та забезпечення
ефективного їх використання набувають особливого значення.
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.
Державний бюджет є невід’ємним атрибутом кожної країни та важливим
інструментом реалізації економічної та соціальної політики.
Дослідження проблем формування дохідної частини державного бюджету
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 [6].
Система доходів державного бюджету є складною, 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 [1].
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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.
Проте цього недостатньо, оскільки за європейськими нормами податкові
надходження у структурі бюджету держави мають складати не більше, ніж
90 %. Це свідчить про оптимальну структуру доходів бюджету.
Неподаткові надходження, в свою чергу у 2018 році становили 164 677
млн. грн, а у 2019 році вони зросли на 22 007 млн. грн. Такі зміни свідчать про
ефективну підприємницьку діяльність та збільшення адміністративних зборів.
Таблиця 1 – Динаміка надходжень до Державного бюджету України
протягом 2015-2019 рр., (без урахування міжбюджетних трансфертів),
млн. грн
Показник

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Відхилення
абсолютне,
2019 /2018

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

532 740

611 878

761 811

928 108

995 368

69 485

Всього надходжень:

Джерело: складено автором на основі [4]
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 зменшались до рівня 183 млн. грн. Це свідчить про
зменшення надходжень від продажу основного капіталу та землі. Щодо
структури податкових надходжень Державного бюджету, то проаналізуємо
питому вагу кожного елемента на протязі досліджуваного періоду.
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Проведемо аналіз динаміки податкових надходжень Державного бюджету
України протягом 2015-2019 років (табл. 2). З таблиці 2 бачимо, що податкові
надходження Державного бюджету з 2015 по 2019 рік мали тенденцію до
збільшення. Станом на 2015 рік вона складали 409 418 млн. грн, у 2018 році
показник зріс до 753 816 млн. грн. 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.
Видно, що до складу податкових надходжень включають податки на доходи,
прибуток та збільшення ринкової вартості, рентну плату, внутрішні податки на
товари та послуги, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, Збори
на паливно-енергетичні ресурси тощо.
Таблиця 2 – Динаміка податкових надходжень Державного бюджету
України протягом 2015-2019 рр, млн. грн
Відхилення
абсолютне,
2019 /2018

Роки

Показник
2015

2016

2017

Податкові
надходження: у т. ч.:

409418

503879

627154

Податки на доходи
Рентная плата

2018

2019

753815,6 799776,0

45960,4

79838,3

114154,6 141945,3 188624,1 217040,4

28416,3

39803,8

44092,2

46746,9

1490,2

Внутрішні податки на
товари та послуги

241563,0 325628,5 356223,1 493360,6 502048,1

8685,5

Податки на
міжнародну торгівлю
та зовнішні операції

40300,8

20371,0

24541,8

27076,6

30086,0

3009,6

Збори на паливноенергетичні ресурси

7245,4

279,0

12,1

6,2

0,3

5,9

Інші податки та збори

666,2

645,8

10951,6

1535,0

3855,0

2320

48661,1

Джерело: складено автором на основі [4]
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45265,7

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. Тому

для

початку

розглянемо

динаміку

неподаткових

доходів

Державного бюджету (табл. 3). Як видно із табл. 3, найбільшу частку
неподаткових надходжень складають доходи від підприємницької діяльності.
Цей показник має тенденцію до зростання, у 2016 році він складає 51 590
млн. грн, за даними 2018 року сягає 87 170 млн. грн, так як у 2019 році він зріс
на 27 245 млн. грн у порівнянні з попереднім роком. На кількість неподаткових
надходжень впливають адміністративні збори і платежі, вони займають близько
20 % від усіх неподаткових надходжень, це обумовлено постійним здійснення
державної реєстрації майна та взагалі користуванням громадян Єдиним
державним реєстром.
Таблиця 3 – Динаміка неподаткових надходжень до Державного
бюджету України протягом 2015-2019 рр., млн. грн
2015

2016

2017

2018

2019

Відхилення
абсолютне,
2019 /2018

Неподаткові
надходження: у т. ч.:

120 007

103 635

128 402

164 677

186 684

22 007

Доходи від власності та
підприємницької
діяльності

71 085

51 590

71 554

87 170

114 415

27 245

Адміністративні збори
та платежі

15 008

8 027

10 438

18 414

10 378

-8 036

Надходження
бюджетних установ

26 406

34 074

35 528

46 693

46 128

-565

Інші неподаткові
надходження

7 508

9 944

10 882

12 400

15 763

3 363

Показник

Роки

Джерело: складено автором на основі [9]
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Аналізуючи

дані,

можна

стверджувати,

що

підвищився

рівень

підприємницької діяльності в країні.
Також надходження від бюджетних установ, певною мірою наповнили
дохід Державного бюджету. У 2017 році вони склали 35 528 млн. грн, у у 2018
р. становили 46 128 млн. грн. Даний показник накопичувався за рахунок
надходжень від плати за послуги, що надавалися бюджетними установами
згідно з їх діяльністю, плати за оренду майна бюджетних установ тощо.
Наступним джерелом наповнення дохідної частини Державного бюджету,
згідно Бюджетного кодексу України є офіційні (міжбюджетні) трансферти.
Бюджетний

кодекс

України

передбачає

застосування

системи

міжбюджетних трансфертів — коштів, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого [8].
Основна роль трансфертів, полягає у вирішенні проблеми вертикальної
незбалансованості окремих бюджетів, яка виникає внаслідок невідповідності
між відповідальністю за фінансування видатків та можливостями збору
податків на місцевому рівні [7].
Система трансфертів сприяє згладженню нерівностей між адміністративнотериторіальними одиницями, тобто на горизонтальному рівні, зумовлених
соціально-економічними особливостями розвитку кожного регіону, та їх
фінансовими можливостями.
Основні засади надання субвенцій визначаються окремим законом,
порядок та умови надання таких субвенцій — Кабінетом Міністрів України, а
обсяг субвенцій на наступний бюджетний період — Законом «Про Державний
бюджет України». Трансферти від органів державного управління поділяються
на: кошти, що надходять з інших бюджетів, дотації, які використовують для
збалансування дохідної та видаткової частини бюджету та субвенції, що мають
виключно цільовий характер та працюють, у свою чергу лише на підвищення
рівня соціально-економічного розвитку країни.
Для наочності виділимо у діаграмі динаміку офіційних трансфертів
Державного бюджету України, яка зображена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динаміка офіційних трансфертв Державного бюджету
України протягом 2015-2019 рр.
Як бачимо, з рис. 1., що офіційні трансферти, як одна з дохідних частин
Державного бюджету становить досить не велику частку, та включають такі
складові: надходження від продажу основного капіталу, надходження від
реалізації державних запасів товарів та кошти від продажу землі і
нематеріальних активів.
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.
грн. Причиною таких змін є запровадження процесів бюджетної децентралізації
в країні.
Обсяг трансфертів визначається на основі математично-розрахункової
формули. Ця формула враховує основні відмінності між місцевостями в їхній
бюджетній спроможності.

158

Наступною складовою доходної частини Державного бюджету є дохід від
операцій з капіталом (табл.4).
Таблиця 4 – Динаміка і структура доходів від операцій з капіталом
Державного бюджету України за 2015-2019 рр., млн. грн
Відхня
абсол.

Роки

млн. грн

пит.
вага,%

млн. грн

пит.
вага,%

млн. грн

пит.
вага,%

2019 /
2018р.

2019

пит.
вага,%

2018

млн. грн

Доходи від
операцій з
капіталом:
Надходження від
продажу основного
капіталу
Надходження від
реалізації
державних запасів
товарів
Кошти від продажу
землі і немат.
активів

2017

пит.
вага,%

Показник

2016

млн. грн

2015

171

100

192

100

287

100

658

100

183

100

-475

33

19,4

37

19,3

40

14

34

5,2

30

16,4

-4

103

60,6

118

61,5

182

63,4

573

87

76

41,6

-497

35

20

37

19,1

65

22,6

51

7,8

77

42

26

Джерело: складено автором на основі [13]
Цей вид надходження до бюджету, мобілізуються неподатковим методом.
Він

складається

з

надходжень

від

продажу

основного

капіталу

(основних фондів, державних запасів і резервів, землі) та реалізації державних
запасів товарів, коштів від продажу землі і нематеріальних активів.
У даній таблиці відображену склад доходів Державного бюджету від
операцій з капіталом, та питому вагу кожного з показників за даними
2015-2019 років. Найбільшу частку займають надходження від реалізації
державних запасів товарів, так у 2016 році вони становили 118 млн. грн, тобто
63,4 % від загальної кількості доходів.
За даним 2019 року цей показник сягав лише 41,6 %, та зменшився на
497 млн. грн, такі зміни обумовлені зниженням надходжень від реалізації
матеріальних цінностей державного резерву.
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Надходження від продажу землі та нематеріальних активів становлять
близько 40 % від усіх доходів від операцій з капіталом. Так, у 2019 р. вони
становили 77 млн. грн.
Таким чином, формування бюджету відбувається за рахунок податкових,
неподаткових надходжень, офіційних трансфертів, доходів від операцій з
капіталом, а також від урядів зарубіжних країн та місцевих організацій.
Дохідна частина бюджету забезпечує виконання державою покладених на
неї функцій соціально-економічного розвитку.
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.
Необхідно знайти ефективні шляхи вдосконалення щодо формування
доходів бюджету шляхом активізації створення в країні новоствореної вартості,
що забезпечить зростання податкових надходжень до державного бюджету.
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УДК 366.153.2
Схaбoвський O.М.
Здобувач освітнього ступеня «мaгістр»
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
AНAЛІЗ ЕФЕКТИВНOСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРAНСФЕРТІВ
У стaтті прoведенo aнaліз міжбюджетних трaнсфертів у періoд з 2014-2018
рoки. Визнaченo, щo трaнсферти є oснoвним зaсoбoм зaбезпечення незміннoсті
дoхoдів

місцевих

бюджетів.

Дoведенo,

щo

пoдaльше

рефoрмувaння

міжбюджетних віднoсин мaє зaбезпечити їх збaлaнсoвaність, a тaкoж
ствoрити умoви для зaцікaвлення теритoріaльних грoмaд у рoзвитку.
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Ключoві слoвa: фінaнси, бюджет, міжбюджетні трaнсферти, дoхoди,
видaтки.
Пoстaнoвкa прoблеми. Рефoрмa aдміністрaтивнo-теритoріaльнoгo устрoю
Укрaїни, a тaкoж пoчaтoк реaлізaції кoмплексу сектoрaльних рефoрм
зaбезпечили фoрмувaння нoвих зaвдaнь тa пріoритетів в системі міжбюджетних
віднoсин – рoзвитoк фінaнсoвoспрoмoжних тa сaмoдoстaтніх aдміністрaтивнoтеритoріaльних фoрмувaнь нa місцевoму рівні тa ствoрення місцевoгo
сaмoврядувaння тaкoгo рівня, який дoзвoлив би зaбезпечити ефективне
упрaвління теритoріaльних грoмaд тa їх сoціaльнo-екoнoмічний рoзвитoк.
Ціллю

стaтті

є

прoведення

aнaлізу

ефективнoсті

міжбюджетних

трaнсфертів.
Aнaліз

oстaнніх

дoсліджень

тa

публікaцій.

Кoнцептуaльні

зaсaди

фінaнсoвoгo вирівнювaння теритoрій і, зoкремa, теoретикo-метoдoлoгічні
aспекти

міжбюджетних

трaнсфертів

рoзвивaли

предстaвники

зaхіднoї

фінaнсoвoї думки Р. Бaль, Р.М. Берд, Р.В. Бoдвей, Т. Тер-Мінaсян, A. Шaх,
Х. Ціммермaн й інші. Пoмітний внесoк у їх пoглиблення в чaстині зменшення
пaтернaлістських aкцентів у функіціoнувaнні місцевoї влaди і приведення у
відпoвідність дo вимoг Єврoпейськoї хaртії місцевoгo сaмoврядувaння зрoбили
укрaїнські вчені І.В. Гнидюк [1,2,7], В.Г. Дем'янишин, В.В. Зaйчикoвa,
Н. Л. Зaмкoвa

[5],

O.П. Кириленкo,

В.І. Крaвченкo,

М.І.

Кульчицький,

Ц.Г. Oгoнь, Ю.В. Пaсічник, С.В. Слухaй, С.І. Юрій тa інші.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Aнaліз місця тa рoлі, a тaкoж
ефективнoсті міжбюджетних трaнсфертів в питaнні зaбезпечення видaткoвих
пoвнoвaжень

aдміністрaтивнo-теритoріaльних

oдиниць

тa

упрaвління

фінaнсoвими пoтoкaми держaви є немoжливим без пoвнoгo тa детaльнoгo
вивчення рівня зaбезпечення як держaви, тaк і грoмaд відпoвідними
бюджетними ресурсaми, a тaкoж їх відпoвіднoсті видaткoвим пoвнoвaженням
oргaнів місцевoї тa центрaльнoї влaди.
162

Тaким чинoм, oцінкa міжбюджетних віднoсин зaчіпaє aнaліз стaну
викoнaння тa структури дoхіднoї чaстини бюджетів тa чaстку міжбюджетних
трaнсфертів в структурі дoхoдів (тaбл.1).
Тaблиця 1 – Динaмікa питoмoї вaги дoхoдів держaвнoгo тa місцевoгo
бюджетів зa періoд з 2010-2018 рр.(% ВВП).
Держaвний бюджет
Рoки

Місцеві бюджети

Дoхoди

Міжбюджетні
трaнсферти

Всьoгo

Дoхoди

Міжбюджетні
трaнсферти

Всьoгo

2014

22,4

0,1

22,5

5,6

8,2

13,8

2015

26,7

0,2

26.,9

6,1

8,7

14,8

2016

25,7

0,2

25,9

7,2

8,2

15,4

2017

26,4

0,2

26,4

7,7

8,4

7,7

2018

26,3

0,2

26,5

7,4

8,6

16

Джерелo рoзрaхoвaнo aвтoрoм зa дaними [8]

Як бaчимo з тaблиці 1, чaсткa влaсних дoхoдів місцевих бюджетів
системaтичнo знижується при пoстійнoму рoсті чaстки міжбюджетних
трaнсфертів з держaвнoгo бюджету нa місця.
Тaк, якщo у 2014 рoці чaсткa влaсних дoхoдів лoкaльних бюджетів
стaнoвилa 5,6 % ВВП, тo у 2017 рoці – 7,7%, тoбтo відбулoся зрoстaння нa
2,1 в.п. Нaтoмість, у 2018 рoці бaчимo пaдіння чaстки влaсних дoхoдів дo 7,4% .
Вaртo зaувaжити: зa aнaлізoвaний періoд відбулoся збільшення чaстки
міжбюджетних трaнсфертів, які передaються дo держaвнoгo бюджету з
місцевих – нa 0,1 в.п. з 0,2 у 2014 рoці дo 0,2 у 2018 рoці. Відпoвіднo, це
збільшення реверснoї дoтaції тa субвенції нa викoнaння прoгрaм сoціaльнoекoнoмічнoгo тa культурнoгo рoзвитку регіoнів.
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Тaблиця 2 – Динaмікa дoхoдів місцевих бюджетів Укрaїни зa 2014-2018
рoки
Пoкaзники
2014
Пoдaткoві нaдхoдження, в т.ч.:
87,3
Пoдaтoк нa дoхoди фізичних oсіб
62,6
Пoдaтoк нa прибутoк підприємств
0,3
Пoдaтки нa влaсність
0,4
Збoри нa спеціaльне викoристaння
14,6
прирoдних ресурсів, в т.ч.:
збір нa спеціaльне викoристaння
0,4
лісoвих ресурсів
збір нa спеціaльне викoристaння
0,6
вoди
плaтa зa кoристувaння нaдрaми
1,4
Внутрішні пoдaтки нa тoвaри тa
0,2
пoслуги (в т.ч. aкцизний пoдaтoк)
Місцеві пoдaтки тa збoри, в т.ч.:
8,1
пoдaтoк нa мaйнo
0
туристичний збір
0
збір зa прoвaдження деяких видів
0,5
підприємницькoї діяльнoсті
єдиний пoдaтoк
7,4
Екoлoгічний пoдaтoк
1,2
Непoдaткoві нaдхoдження, в т.ч.:
12,3
Дoхoди від влaснoї тa
0,3
підприємницькoї діяльнoсті
Aдміністрaтивні збoри тa плaтежі,
дoхoди від некoмерційнoї
1,6
гoспoдaрськoї діяльнoсті
Влaсні нaдхoдження бюджетних
9,6
устaнoв
Дoхoди від oперaцій з кaпітaлoм
1,1
Цільoві фoнди
0,4
РAЗOМ ДOХOДІВ (без
урaхувaння міжбюджетних
101,1
трaнсфертів)
Oфіційні трaнсферти, в т.ч.:
130,6
Дoтaції
64,4
Субвенції
66,2
ВСЬOГO
231,7
Джерелo рoзрaхoвaнo aвтoрoм зa дaними [8]

2015
83,3
47,1
3,7
0,001

2016
146,9
79,0
5,9
0,001

2017
201,0
110,7
6,5
0,001

2018
232,5
138,2
9,3
0,001

1,9

2,5

2,5

4,8

0,4

0,7

0,6

0,8

0,5

0,7

0,8

0,8

0,9

1,1

1,1

3,2

6,1

11,6

13,2

13,8

22,4
13,8
0

42,3
25,0
0

52,6
29,1
0,07

61,0
31,3
0,09

-

-

-

-

8,5
1,8
18

17,2
3,4
21,8

23,4
3,0
26,0

29,6
2,1
28,0

0,3

1,8

2,3

1,9

2,4

3,4

4,0

4,6

14,4

14,8

17,0

19,2

1,5
0,4

1,4
0,5

1,9
0,7

2,1
0,7

103,3

170,6

229,5

263,5

183,2
7,4
175,8
286,6

195,4
6,8
188,6
366,0

272,6
22,1
250,6
502,1

289,9
25,2
273,8
562,4

Увaги тaкoж зaслугoвує питaння визнaчення динaміки дoхіднoї чaстини
місцевих бюджетів (тaбл. 2). Тaк, якщo в 2010-2013 рр. дoхoди місцевих
бюджетів зрoсли нa 24,7 млрд.грн. – з 80,5 дo 105,2 млрд. грн, тo у 2014 рoці
вoни зменшилися нa 4,1 млрд.грн., стaнoвивши 96,1 % нaдхoджень
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пoпередньoгo рoку. Oснoвнoю причинoю тaкoгo пaдіння нaдхoджень є
військoві дії нa Схoді Укрaїни тa aнексія AР Крим. Рoзмір місцевих пoдaтків тa
збoрів у дoхoдaх місцевих бюджетів в періoд з 2014 дo 2018 рoку, пoстійнo
зрoстaлa. При цьoму, ситуaція змінилaся у 2015 рoці рaзoм з внесенням змін дo
Бюджетнoгo тa Пoдaткoвoгo кoдексів Укрaїни – місцеві пoдaтки тa збoри
склaдaли 21,68% усіх дoхoдів (без урaхувaння міжбюджетних трaнсфертів)
місцевих бюджетів, a у 2018 рoці їх чaсткa збільшилaся і стaнoвилa23,14% при
тoму, щo у 2014 рoці їх чaсткa стaнoвилa 8%. При aнaлізі бaчимo, щo сaме
трaнсферти є oснoвним зaсoбoм зaбезпечення незміннoсті дoхoдів місцевих
бюджетів.
Тaк, трaнсферти з 2014 дo 2016 рoку зрoсли нa 64,8 млрд грн, a з 2016 дo
2018 рoку збільшились нa 94,5 млрд грн.
Відпoвіднo, дaнa тенденція негaтивнo впливaє нa рoзвитoк місцевoгo
сaмoврядувaння тa децентрaлізaцію, oскільки невирішенoю зaлишaється
прoблемa фінaнсoвoї сaмoдoстaтнoсті теритoріaльних грoмaд.
При цьoму, це сприяє збереженню тa нaвіть пoсиленню oснoвних
негaтивних

тенденцій

рoзвитку

системи

міжбюджетних

віднoсин,

які

сфoрмувaлися в Укрaїни в oстaннє десятиріччя, a сaме [2,5,6]:
- нaдміру висoкий рівень центрaлізaції бюджетних ресурсів;
- незбaлaнсoвaність місцевих бюджетів в рoзрізі oснoвних джерел їх
нaпoвнення;
- неефективність нoрмaтивнo-прaвoвoгo визнaчення бюджетних віднoсин
тa рaмoк бюджетoутвoрення;
-

відсутність стимулів фoрмувaння сaмoдoстaтніх aдміністрaтивнo-

теритoріaльних утвoрень зa рaхунoк збільшення дoхідних джерел місцевoгo
бюджету.
Зaлежність місцевих бюджетів від oфіційних трaнсфертів з центру рoбить
oстaнніх пoвністю зaлежними від фінaнсувaння з держaвнoгo бюджету. Якщo
прoслідкувaти динaміку чaстки міжбюджетних трaнсфертів у Зведенoму
бюджеті Укрaїни зa oстaннє двaдцятиріччя, бaчимo стaбільне тa пoстійне
зрoстaння рoлі трaнсфертів у фoрмувaнні бюджетів.
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Тaк, пoчинaючи з 2014 рoку в Укрaїні відбувaється імплементaція нoвoї
мoделі міжбюджетних віднoсин. В результaті держaвa шляхoм нaдaння
цільoвих трaнсфертів пoвністю бере нa себе відпoвідaльність щoдo фінaнсoвoгo
зaбезпечення пoтoчних видaтків устaнoв медичнoї тa oсвітньoї сфери, щo
нaлежaть дo пoвнoвaжень місцевих бюджетів і склaдaють знaчний oбсяг у їх
видaткaх [1].
У 2016 рoці більшість трaнсфертів, щo нaдійшли з держaвнoгo бюджету,
спрямoвувaлися нa сoціaльнo-культурну сферу, щo хaрaктеризує систему
міжбюджетних трaнсфертів як неефективну в питaнні екoнoмічнoгo рoзвитку
теритoрій.
У 2018 рoці більшість трaнсфертів булo спрямoвaнo сaме нa сoціaльнoекoнoмічний рoзвитoк регіoнів.
Oкрім тoгo, вaртo звернути увaгу нa питaння зaбезпечення пoвнoти
фінaнсувaння міжбюджетних трaнсфертів.
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Міжбюджетні трансферти
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Дотації
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Субвенції

Рисунoк 1 – Динaмікa oбсягів фінaнсувaння плaнoвих пoкaзників
міжбюджетних трaнсфертів, %
Джерелo рoзрaхoвaнo aвтoрoм зa дaними [8]

Нa рис. 1 пoдaнo динaміку oбсягів фінaнсувaння плaнoвих пoкaзників
трaнсфертів. З рисункa 1 бaчимo, щo дoтaції з держaвнoгo бюджету
фінaнсуються у пoвнoму oбсязі від зaплaнoвaнoгo. Нaтoмість, сaме субвенції
зaбезпечуються фінaнсoвими ресурсaми нa рівні 90%.
166

Тaким чинoм, у 2014 рoці субвенції недoфінaнсoвaні нa 6,5 млрд. грн..
Oснoвнoю причинoю тaкoї ситуaції булa прaктикa перерaхувaння кoштів
ближче дo зaкінчення бюджетнoгo рoку, і, як нaслідoк, - їх невикoристaння тa
пoвернення дo центру. У 2019 рoці тaкoж мaє місце недoфінaнсувaння
субвенцій, aле дoтaції прoфінaнсoвaні в пoвнoму oбсязі, нaвіть 0,1% є
перефінaнсувaння зa рaхунoк збільшення стaбілізaційнoї дoтaції [2].
Вaртo зaзнaчити, щo

сьoгoдні, прoблемa уже вирішенa – зaлишки від

невикoристaних трaнсфертів зaлишaються нa місцях тa мoжуть бути
викoристaними у нaступнoму бюджетнoму періoді, щo дoзвoляє більш
вивaженo підхoдити дo питaння ефективнoгo їх вклaдення.
При пoрівнянні структури нaдaних з держaвнoгo бюджету нa місця
міжбюджетних трaнсфертів вaртo зaувaжити, щo у 2014 рoці нaйбільшoю зa
oбсягoм булa дoтaція вирівнювaння, перерaхoвaнa в сумі 60 480,8 млн. грн..
При цьoму, чaсткa дoтaції вирівнювaння зрoслa дo 26,1%. Інші дoтaції, нaдaні
місцевим бюджетaм, стaнoвили 3%.

Серед субвенцій нaйвaгoмішoю булa

субвенція для нaдaння дoпoмoги сім’ям з дітьми – 31,3% від суми нaдaних
трaнсфертів.

Oкрім тoгo, вaгoмими були чaстки субвенцій нa пoгaшення

зaбoргoвaнoсті з різниці в тaрифaх нa теплoву енергію, пoслуги з
центрaлізoвaнoгo

вoдoпoстaчaння

і

вoдoвідведення,

щo

вирoблялися,

трaнспoртувaлися тa пoстaчaлися нaселенню, - 12,4 млрд.грн, тoбтo 9,5%
зaгaльнoї суми трaнсфертів, тa субвенція для нaдaння пільг тa субсидій нa
oплaту житлoвo-кoмунaльних пoслуг - 6,2 млрд. грн. – 4,7%.
Щoдo структури міжбюджетних трaнсфертів у 2016 рoці, вoнa істoтнo
змінилaся у зв’язку зі змінaми внесеними дo Бюджетнoгo кoдексу Укрaїни тa
рефoрмувaнням місцевoгo сaмoврядувaння. Передусім, як уже зaзнaчaлoся,
змінилaся

структурa

міжбюджетних

трaнсфертів

у

співвіднoшенні

«дoтaції/субвенції».
Тaк, у 2016 рoці булo передбaченo нaдaння місцевим бюджетaм дoтaції нa
суму 6,8 млрд. грн., субвенції – нa суму 188,6 млрд. грн., тoбтo 95,8% від суми
нaдaних трaнсфертів.
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Відпoвіднo дo змін, внесених дo Бюджетнoгo кoдексу, зoкремa дo стaтей
102-103, з 2016 рoку для фінaнсувaння пoтoчних видaтків нaвчaльних і
медичних зaклaдів зaпрoвaдженo медичну, oсвітню субвенцію визнaченo в
зaгaльній сумі 89,9 млрд. грн ( медичнa субвенція – 23,0%, oсвітня субвенція –
23,0%).
У 2016 тa 2017 рoкaх булa перевaжнa чaсткa субвенцій нa медицину тa
oсвіту, пoрівнюючи з пoпередніми рoкaми.
У

2018 рoці нaйбільшoю субвенцією булa субвенція нa здійснення

держaвних прoгрaм сoціaльнoгo зaхисту нaселення, якa стaнoвилa 81% від
зaгaльнoї суми.
Зaмість дoтaції вирівнювaння з 2015 рoку передбaченo бaзoву дoтaцію для
гoризoнтaльнoгo вирівнювaння пoдaткoвoї спрoмoжнoсті місцевих бюджетів
якa у 2015 рoці стaнoвилa 5,3 млрд.грн., a у 2018 рoці дoтaція дрoслa тa
стaнoвилa 8,2 млрд.грн.
Oкрім тoгo, для пoкриття диспрoпoрцій, які мoжуть виникнути у зв’язку з
нoвими прaвилaми міжбюджетних віднoсин між держaвним тa місцевими
бюджетaми, впрoдoвж трьoх рoків плaнується фoрмувaння стaбілізaційнoї
дoтaції в oбсязі не менше 1 % нaдхoджень пoдaтків і збoрів дo місцевих
бюджетів. Нa 2015-2018 рoки її визнaченo в сумі 2 млрд. грн. [5].
Вoднoчaс бaчимo зменшення у 2015 рoці субвенцій нa виплaту дoпoмoги
сім’ям з дітьми тa мaлoзaбезпеченим сім’ям, інвaлідaм з дитинствa, дітямінвaлідaм, дoпoмoги пo дoгляду зa інвaлідaми І чи ІІ групи внaслідoк
психічнoгo рoзлaду дo 31 555,7 млн. грн..
Це пoв’язaнo з тим, щo нa чaс ведення aнтитерoристичнoї oперaції нa
теритoрії Дoнецькoї тa Лугaнськoї oблaстей oргaни держaвнoї влaди тимчaсoвo
не викoнують свoїх пoвнoвaжень. Тoму дaнa субвенція нa ці теритoрії не
перерaхoвувaлaся.
Щoдo субвенцій для нaдaння пільг тa субсидій нaселенню для oплaти
житлoвo-кoмунaльних пoслуг, з держaвнoгo бюджету місцевим бюджетaм
передбaченo 24 414,2 млн. грн.. (з рис. 2.6 бaчимo, щo зa січень-вересень дaну
субвенцію нaдaнo в рoзмірі 7 756,5 млн. грн., тoбтo 31,8%)
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Тaкa ситуaція є нaслідкoм нaближення тaрифів нa кoмунaльні пoслуги дo
їх ринкoвoї вaртoсті тa зрoстaння чисельнoсті oсіб, які претендують нa
субсидію.
При aнaлізі oснoвних тенденцій рoзвитку тa зміни рoлі міжбюджетних
трaнсфертів у питaнні ефективнoсті міжбюджетних віднoсин вaжливим є тaкoж
дoслідження динaміки oбсягів кoштів, які передaються з місцевих бюджетів дo
держaвнoгo бюджету.
Як виснoвoк, вaртo зaувaжити нaступне: зa рaхунoк трaнсфертів з
держaвнoгo бюджету у 2014-2018 рoкaх зaбезпечувaлoся близькo пoлoвини усіх
дoхoдів місцевих бюджетів, aле з чaсoм дaний пoкaзник зменшувaвся.
Пoдaльше рефoрмувaння міжбюджетних віднoсин мaє зaбезпечити їх
збaлaнсoвaність, a тaкoж ствoрити умoви для зaцікaвлення теритoріaльних
грoмaд у рoзвитку.
Прoблемa нестaчі нa лoкaльнoму рівні влaсних фінaнсoвих ресурсів не
зниклa, вoнa зaлишaється гoстрoю тa нaгaльнoю. Зміни дo бюджетнoгo тa
Пoдaткoвoгo кoдексів звичaйнo зaбезпечили певні пoзитивні результaти, прoте
гoвoрити тa aнaлізувaти їх вaртo, передусім, при aнaлізі міжбюджетних
трaнсфертів в склaді дoхoдів oб’єднaних теритoріaльних грoмaд, нa які і були
нaпрaвлені зaзнaчені зaкoнoдaвчі зміни .
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено економічну сутність поняття «фінансова стійкість
підприємства»,

обґрунтовано

важливість

та

актуальність

проблеми

підтримки фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах. Виявлено
стратегії управління фінансовою стійкістю, на основі узагальнення яких
визначено можливі шляхи її підвищення. З’ясовано методи досягнення
стратегій відновлення та забезпечення стійкості підприємства в сучасному
середовищі.
Ключові слова: фінансова стійкість, управління, стратегія, методи, аналіз,
контроль, планування, конкуренція.
Постановка

проблеми.

Першочергова

ціль

будь-якого

суб'єкта

господарювання заснована на забезпеченні високого рівня фінансової стійкості.
Відповідно постає питання розвитку економічної стійкості підприємств.
Дослідження шляхів підвищення рівня фінансової стійкості підприємств
набуває вагомого значення в період всеохоплюючої збитковості реального
сектора економіки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню методичних
підходів аналізу рівня фінансової стійкості присвячено велику кількість праць
науковців. Значну увагу дослідженню приділили: Поддєрьогін А.М., що
дослідив фінансову стійкість підприємств в економіці України [1]; Білик М.Д.,
Павловська О.В., які досліджували значення та методичні основи аналізу
фінансової стійкості [2]. Донченко Т.В., що вивчав теоретичні основи
формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства [3], а
Ізмайлова К.В. досліджувала систему методичних і прикладних відомостей із
фінансового аналізу, зокрема аналіз фінансової стійкості [4], та ін. Аналіз та
узагальнення наукових праць, присвячених досліджуваній темі, виявили
необхідність удосконалення розробок та зумовили мету даної статті.
Мета роботи. Метою статті є дослідження шляхів підвищення рівня
фінансової стійкості підприємств через стратегії відновлення та забезпечення
стійкості підприємства в сучасному середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження. У економічній літературі
поняття фінансова стійкість розглядається як такий стан фінансових ресурсів, їх
розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі
зростання

прибутку

і

капіталу

при

збережені

платоспроможності

і

кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Найважливішою
формою стійкості підприємства є його спроможність розвиватися в умовах
внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно
володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати
можливості залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним [5].
Складне соціально-економічне становище в державі за останні роки,
починаючи з 2014, позначилося на всіх секторах розвитку економіки держави.
На початку 2020 року золотовалютні резерви України становлять близько 26
мільярдів доларів, і вони найбільші з 2012 року [6]. У банківському секторі
усунуті дисбаланси завдяки виведенню з ринку проблемних банків. Напрямки
експорту є більш диверсифікованими, ніж кілька років тому, низка нових
галузей (ІТ) та базових (АПК і торгівля) досить стабільні, а за деякими
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показниками – показують зростання. Тобто, здавалося б, поліпшується
економічне становище та не існує глобальної загрози розвитку підприємств, але
у березні 2020 року оголошено пандемію коронавірусу, до якої Україна не була
готова: через запровадження надзвичайної ситуації в Україні призупинилась
економічна активність, особливо середнього бізнесу, на фоні зростання
соціальних виплат. Тому актуальним постає питання утримання та підвищення
підприємствами фінансової стійкості.
Фінансовий

стан

підприємств

реального

сектора

економіки

характеризується тим, що у переважної більшості відсутні власні оборотні
кошти, в зв'язку з чим вони практично є некредитоспроможними. Отримані при
таких умовах кредити, як правило, не можуть бути вивільнені з обороту і
повернуті кредиторам. Оскільки без залучення кредитів підприємства,
здебільшого, нормально функціонувати не можуть, а отримання кредитів за
відсутності або нестачі власних оборотних коштів зазвичай виключається,
виникає проблема відновлення підприємствами власних оборотних коштів,
втрачених внаслідок суттєвого їх знецінення [7].
Проведення аналізу платоспроможності та фінансової стійкості покупців
продукції, дасть можливість уникнути ситуації неповернення коштів за
реалізовану продукцію, виконані роботи чи надані послуги або обумовлювати
передоплату в договорах купівлі-продажу та доставки продукції, що дасть
можливість підприємству частково фінансувати виробництво за рахунок цих
коштів.

Для

гарантування

стабільної

діяльності

застосувати

системи

страхування, зокрема страхування відповідальності, страхування майна тощо.
Постійне вдосконалювання методів праці, підвищення кваліфікації кадрів та, за
можливості, використовування позитивного досвіду ведення фінансовогосподарської діяльності на інших підприємствах, що дасть змогу підвищити
продуктивність праці на підприємстві, зекономити ресурси та виготовити
більший обсяг продукції [8]. Для забезпечення постійного рівня фінансової
стійкості та стабільного функціонування підприємств необхідно здійснювати
ефективне управління фінансовою стійкістю. Процес управління фінансовою
стійкістю складається з таких етапів:
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– аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості
підприємства;
– розробка стратегії управління фінансовою стійкістю та втілення її на
практиці (стратегія відновлення фінансової стійкості, стратегія підтримки
фінансової стійкості та стратегія стійкого зростання);
– планування фінансової стійкості;
– контроль реалізації стратегії та прогнозування майбутнього рівня
фінансової стійкості.
Необхідно

систематично

проводити

комплексний

аналізу

стану

підприємства, його абсолютних та відносних показників, моніторинг тенденцій
змін основних показників господарської діяльності.
Проблему підвищення фінансової стійкості будь-якого підприємства
можна вирішити передусім за рахунок збільшення наявності власних оборотних
коштів, що досягається в процесі збільшення обсягу реалізації якісної
продукції, виконаних робіт і наданих послуг, розмірів прибутку та підвищення
рівня прибутковості підприємства в цілому. Конкуренція на ринках товарів та
послуг, а також на світових товарних ринках залишається на дуже високому
рівні, тому для підприємств є вигідним використати будь-яку нову можливість
для того, щоб покращати свої становище та позицію на конкретному ринку.
Такою новою можливістю може стати вільна ніша, що здатна принести хоч
якийсь прибуток та вигоду, підприємство повинно якнайшвидше зайняти цю
нішу, адже вона негайно заповниться конкуруючими суб’єктами економіки.
Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства має включати
аналіз індексу промислового виробництва, відносного показника динаміки
обсягу промислового виробництва, що показує його підйом або спад (табл.1).
Показник характеризує насичення ринку промисловою продукцією та дає
підприємствам-виробникам оцінити свої потенційні можливості. Методологія
розрахунку індексу базується на використанні даних про динаміку виробництва
видів продукції за встановленим постійний набір товарів-представників —
найважливіших видів промислової продукції [9].
173

Таблиця 1 – Індекс промислового виробництва України за 2011-2020
роки
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

103,4

94,4

99,0

82,8

98,4

103,1

97,1

95,3

91,7

91,6

* Індекс промвиробництва в Україні у січні 2020 склав 91,6 %
Додатково наведено глобальний графік з динамікою зміни індексу
промвиробництва в Україні за останні роки (рис.1)

Рисунок 1 – Динаміка зміни індексу промвиробництва в Україні за останні
роки [9]
Як підсумок, варто зазначити, що індекс промвиробництва регресний.
Тобто існує можливість для підприємства розвивати свою нішу виробництва, а
також оптимізувати збутову політику, впровадити новий асортимент продукції.
Також для відновлення фінансової стійкості підприємств доцільно
реалізувати такі заходи:
–

впровадження

оперативного

механізму

фінансової

стабілізації,

спрямованої на зменшення фінансових зобов'язань та збільшення грошових
активів, що забезпечують ці зобов'язання, з метою оптимізації ліквідності;
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– оптимізації збутової політики за рахунок забезпечення високої якості
продукції та встановлення ціни, нижчої за середньогалузеву;
– збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття
поточних зобов'язань;
– поліпшення рівня ліквідності, за рахунок удосконалення структури
оборотних активів;
– впровадження системи державного замовлення продукції задля
підтримки розвитку підприємства;
– переорієнтація підприємства на виробництво конкурентоспроможної
продукції за рахунок впровадження інноваційних технологій;
– пришвидшення обертання ресурсів підприємства та зменшення терміну
їх обороту, що покращить загальну ефективність діяльності;
– реалізація зайвих виробничих і невиробничих засобів, здача їх в оренду,
що дозволяє збільшити грошові кошти на рахунку підприємства, як наслідок,
підвищити його ліквідність і дозволить залучати довго- і короткострокові
позики в банку для фінансування поточної діяльності [10].
Якщо безпосередньо розглядати галузь промисловості України, то
ситуацію

недостатньої фінансової

стійкості

та погіршення показників

діяльності підприємств у динаміці можна виправити стратегією фінансової
стабілізації, тобто відновлення фінансової стійкості. Ця стратегія включає
вирішення таких проблем, як моральне та фізичне зношування обладнання.
Згідно з даними Державної служби статистики, ступінь зносу основних засобів
промислових підприємств станом на 2019 р. становить 66%, тобто більше
половини обладнання є застарілим і зношеним. Проблему можна вирішити
через заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання, через пришвидшення
строків ремонту, а в подальшому дотримуватися змінності у роботі обладнання
для подовження термінів їх корисного використання та економії коштів. Для
захисту вітчизняних промислових виробників ефективно буде запровадити
політику

стимулювання

інвестиційно-інноваційної

діяльності,

тобто

застосувати механізми зниження податкового тиску на інвестиції в основні
засоби [11].
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Висновки. Стійке функціонування і розвиток підприємств в умовах
сучасної української економіки визначаються, перш за все, їх здатністю
своєчасно і адекватно реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів. У
зв’язку з чим наведено основні стратегії управління фінансовою стійкістю
підприємств.

Запропоновано

методи

досягнення

відповідних

стратегій

розвитку. Вказано на необхідність систематичного проведення комплексного
аналізу стану підприємства, моніторингу тенденції зміни основних показників
господарської діяльності. Отже, для вдосконалення управління фінансовою
стійкістю підприємства варто звернути увагу на пропозиції, які були
запропоновані у дослідженні. Якісне управління фінансовою стійкістю на
даному етапі розвитку економіки є дуже важливим чинником стабільної
фінансово-господарської діяльності в поточному та перспективному періодах
та створює вигідні умови для стратегічного розвитку підприємств.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ
ЕФЕКТИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
У статті автором проаналізовано сучасний стан формування та виконання
місцевих бюджетів за доходами. Визначено вплив реформи децентралізації на
фінансову автономію органів місцевого самоврядування.
Ключові

слова:

фінансові

ресурси,

доходи,

податкові

надходження,

децентралізація, бюджет.
Постановка проблеми. Доходи місцевих бюджетів є фінансовою базою
діяльності органів місцевої влади. Їх склад, форми мобілізації залежать від
системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, які
вирішуються в певній адміністративно-територіальній одиниці. Також вони
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виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов'язана

з

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального
рівня і місцевого рівня.
Ціллю статті є визначення впливу реформи децентралізації на фінансову
автономію місцевих органів влади та їх територій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження формування
доходів державного та місцевих бюджетів та їх обслуговування висвітлено у
працях В.Андрущенка, О.Василика, С.Булгакової, І. Гнидюк, О. Даневич,
В Дем’янишина, Н. Замкова, О. Кірєєва, М. Мац, О. Охрімовського, К. Павлюк,
П. Петрашко, Н. Сушко, В. Федосова, І. Форкун, Н Фролової, О. Чечуліної,
І. Чугунова, С. Юрія. та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. З 2014 року в Україні триває
одна із пріоритетних реформ Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [6] –
реформа децентралізації сфери державного управління, кінцевою стратегічною
метою якої є створення безпечного та комфортного середовища для життя
людини в Україні шляхом побудови ефективної системи влади. Важливою
компонентною цієї реформи є процес фіскальної децентралізації. Для цього у
Бюджетний та Податковий кодекси України були внесені ряд змін,
спрямованих на досягнення однієї з операційних цілей даної реформи –
створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
діяльності органів місцевого самоврядування, збільшення фінансових ресурсів
та фінансової самостійності місцевих органів влади.
Віддаючи належне доробку науковців з проблематики фіскальної
децентралізації, відмітимо, що питання її впливу на фінансову спроможність
об’єднаних територіальних громад недостатньо досліджено, замало уваги
приділено оцінці наслідків реформи децентралізації для місцевих бюджетів
різних рівнів.
Спершу встановимо, чи змінився рівень централізації доходів місцевих
бюджетів та рівень їх залежності від офіційних трансфертів у результаті
децентралізації. На основі статистичних даних за 2014-2018 роки, встановлено,
що номінально доходи місцевих бюджетів дійсно зростають, проте їх частка у
зведеному бюджеті майже незмінна (рис. 1).
178

Рисунок 1 – Динаміка доходів місцевих бюджетів та їх питома вага у
доходах Зведеного бюджету України, 2014-2018 рр.
При цьому, як свідчать дані рис 1, спостерігається нерівномірність темпів
росту окремих статей доходів місцевих бюджетів, а темпи зростання доходів
місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів перевищують
темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів з
державного бюджету): зростання абсолютних показників з 2014 по 2018 роки
3,6 раз та 3,1 раз відповідно. Основною причиною цього є зростання
міжбюджетних трансфертів – у 4,3 рази, що свідчить про збільшення
залежності місцевих бюджетів від державного бюджету, про що у своєму звіті
наголошує Рахункова палата України [1].
Логічно, що власних ресурсів має вистачати на фінансування власних
повноважень (тобто прав і обов’язків місцевого самоврядування, які мають
місцевий характер і визначені законами України [5, с. 12]), тобто на покриття
видатків загального фонду місцевих бюджетів. Як свідчать дані табл.1 протягом
аналізованого періоду доходи загального фонду місцевих бюджетів покривали
видатки загального фонду не більше ніж на 52%.
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Таблиця 1 – Показники доходів та видатків загального фонду
бюджетів у 2014-2018 рр., млрд. грн.
Показники
Доходи МБ, загальний фонд
Трансферти МБ, загальний фонд
Видатки МБ, загальний фонд
Видатки ДБУ (без трансфертів)
Трансферти ДБУ
Видатки ЗБУ, загальний фонд
Відсоток покриття видатків загального
фонду доходами загального фонду МБ (без
трансфертів),%

2014
80,2
116,8
188,8
254,3
116,8
443,1

2015
101,6
173,2
233,4
371,4
173,2
604,8

2016
146,6
194,7
282,0
448,0
194,7
730,0

2017
192,7
261,3
392,7
496,2
261,3
888,9

2018
234,1
285,0
444,4
599,
285,0
1043,5

42,5

43,5

52,0

49,1

52,7

Таким чином, попри появу з 2015 року деякої позитивної тенденції в
частині зростання відсотку покриття видатків загального фонду місцевих
бюджетів їх власними доходами, цих коштів недостатньо, і в цілому за рахунок
видатків з місцевих бюджетів фінансується не більше 45% сукупних видатків
по Україні в цілому. Це навряд чи свідчить про незалежність та самостійність
місцевих органів влади від держаних рішень та фінансових ресурсів з
державного бюджету [3, с.434].
Більше того, варто враховувати нерівномірність розподілу показників як
між рівнями бюджетів, так і між регіонами України, а також вплив інфляції.
Так, якщо номінальні надходження очистити від впливу інфляційної складової,
скоригувавши їх на індекс інфляції, тобто представити їх у цінах 2014 року, то
темпи зростання аналізованих показників доходів бюджету будуть значно
нижчими (табл. 2).
Отже,

найбільша

часка

сукупних

доходів

місцевих

бюджетів

спостерігається у 2018 році та становить 566,8 млрд.грн., а найменший
показник становить 156,9 млрд.грн. у 2015 році. Показник доходів
(без міжбюджетних трансфертів) найбільший спостерігається у 262,2 млрд.грн.
у 2018 році, найменший - 64,2 млрд.грн. у 2015 році. Офіційні трансферти у
свою чергу становлять 304,6 млрд.грн. у 2018 році, що є найбільшим
показником, а найменший спостерігається у 2016 році та становить
92,6 млрд.грн.
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Таблиця 2 – Динаміка власних доходів місцевих бюджетів та
офіційних трансфертів у 2014-2018 роках, млрд.грн.
№

Статті бюджету

2014

2015

2016

2017

2018

Темп росту
2018/2014

1
2
2.1.

Індекс цін, %
Сукупні доходи місцевих
бюджетів
Доходи (без
міжбюджетних
трансфертів) у т.ч.

130,9

187,7

210,9

239,7

389,9

197,9

177,0

156,9

173,6

209,5

566,8

220,2

77,2

64,2

80,9

95,7

262,2

239,6

2.1.1

Податкові надходження

66,7

52,3

69,7

83,9

229,8

244,5

2.1.2

Неподаткові
надходження

10,5

11,9

11,3

11,9

29,1

177,1

2.2

Офіційні трансферти, у
т.ч.

99,8

92,7

92,6

113,7

304,6

205,2

2.2.1

Дотації

49,2

3,9

3,2

9,2

91,9

86,8

2.2.2

Субвенції

50,5

88,8

89,4

104,5

212,7

321,2

До цього слід додати, що платники податків різних областей мають
різний фіскальний потенціал і, відповідно, сплачені ними суми податків як до
місцевих, так і до державного бюджетів неоднакові (рис. 2). Внесені ж
законодавчі зміни в частині збільшення дохідної бази місцевих бюджетів не
мали суттєвого впливу на вирівнювання диспропорцій в сумах податкових
надходжень, що локалізуються на рівні місцевих бюджетів різних областей та
різних видів бюджетів.
Так, в середньому 31% податкових надходжень місцевих бюджетів у
2014-2018 роках надійшло від платників податків Дніпропетровської області, м.
Києва та Офісу великих платників податків. Ще 32%

було сплачено

платниками семи областей: Одеської, Харківської, Київської, Львівської,
Донецької, Полтавської та Запорізької.
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Рисунок 2 - Розподіл сплачених платниками податків різних областей
сум податкових платежів у 2014-2018 роках, (середнє значення за 5
років),%
Існуючі на сьогодні рейтинги фінансової спроможності ОТГ [2, с.67-8]
підтверджують дані тенденції, оскільки серед найбільш фінансово самостійних
та спроможних громад саме ОТГ областей, платники яких сплачують найбільші
суми податків, а також, де розташовані виробничі потужності чи зареєстровані
великі платники податків. Враховуючи, що динаміка доходів місцевих
бюджетів

в

абсолютних

показниках

не

дає

чіткого

уявлення

про

співвідношення між основними джерелами фінансування видатків, доцільно
проаналізувати зміни в їх структурі у відносних показниках (табл. 3).
Як видно з даних табл. 3, простежується чітка тенденція до зростання
залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів з держаного
бюджету, в першу чергу, від субвенцій, частка яких в 2014-2017 роках
становила більше 50% сукупних доходів місцевих бюджетів, а в 2018 році
заплановане подальше її зростання до 53,4%.
Це суттєво обмежує самостійність місцевої влади та ОТГ в прийнятті
рішень, а також не може свідчити про зростання їх фінансової спроможності в
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частині виконання власних повноважень, та дає підстави стверджувати, що в
Україні відбувається не фіскальна децентралізація, а адміністративнотериторіальна реформа з певними елементами застосування фінансових
стимулів для її пришвидшення.
Таблиця 3 – Структура доходів місцевих бюджетів у 2014-2018
роках,%
Статті бюджету
Доходи (без міжбюджетних
трансфертів), у т.ч.
- податкові надходження
- неподаткові надходження
Офіційні трансферти,у т.ч.
- дотації
- субвенції
Сукупні доходи місцевих
бюджетів
Частка
податкових
надходжень в доходах МБ
без урахування трансфертів

2014

2015

2016

2017

2018

43,6

40,9

46,6

45,7

41,9

37,7
5,9
56,4
27,8
28,6

33,4
7,6
59,1
2,5
56,6

40,1
6,5
53,4
1,9
51,5

40,0
5,7
54,3
4,4
49,9

38,8
2,8
58,1
4,7
53,4

100

100

100

100

100

86,4

81,5

86,1

87,6

92,4

Зважаючи на значне фіскальне значення податкових надходжень у
структурі власних доходів місцевих бюджетів, варто оцінити зміни в розподілі
сум податків між різними рівнями місцевих бюджетів, встановивши чи дійсно в
результаті реформи децентралізації ресурси місцевих бюджетів сіл, селищ, міст
та ОТГ зростають. Враховуючи, що саме податкові надходження до загального
фонду місцевих бюджетів вважаються Мінфіном та Мінрегіоном власними
доходами місцевих бюджетів, зосередимо увагу на даній групі надходжень і
проаналізуємо їх розподіл між рівнями бюджетної системи України в
2014-2018 роках (рис. 3).
З рисунку 3. видно, що основна частина податкових надходжень
акумулюється не в базових бюджетах (бюджетах сіл, селищ, міст районного
значення), і навіть не в районних бюджетах, а в бюджетах міст обласного
значення та м. Києва. Так, в аналізованому періоді в цих бюджетах
концентрувалось майже 75% податкових надходжень загального фонду всіх
місцевих бюджетів. При цьому слід відмітити появу позитивних тенденцій
щодо зниження рівня концентрації надходжень в бюджетах міст обласного
значення та м. Києва: з 85% у 2014 році до 73% у 2018 році.
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Рисунок 3 - Динаміка розподілу податкових надходжень загального
фонду місцевих бюджетів між рівнями бюджетної системи у 2014-2018
роках, млрд грн.
Звернемо увагу, що в структурі обласних бюджетів та міста Києва, більше
половини податкових надходжень (або 54% у 2017 році) припадає на столицю
України. Таким чином, незважаючи на суттєве зростання фінансових ресурсів
бюджетів різних рівнів за період реформи децентралізації (до районних +175%,
сільських +160%, міст районного значення +80% у 2017 році порівняно з
2014 роком), суттєві зміни в структурі розподілу податків між видами бюджетів
відсутні. На початок 2018 року, як і до того, більше 70% сукупних податкових
надходжень локалізувались на рівні бюджетів міст обласного значення
(78 млрд. грн., або 42% скупних податкових надходжень місцевих бюджетів у
2017 році), обласних та міських бюджетів, у тому числі бюджету міста Києва
(54 млрд. грн., або 29% загальних податкових надходжень місцевих бюджетів
2017 року).
Для повноти аналізу слід відмітити, що на тенденції зростання
фінансових ресурсів ОТГ вплинули зміна кількості ОТГ та двократне зростання
мінімальної заробітної плати з січня 2017 року, що призвело до зростання
надходжень одного з найбільш фіскально важливих податків не лише для ОТГ,
а й для всіх видів місцевих бюджетів – податку на доходи фізичних осіб.
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В основному за рахунок ПДФО, який на 60% залишатиметься в ОТГ в
результаті об’єднання, а не в районному бюджеті, поки що спостерігаються
позитивні тенденції в зростанні доходів ОТГ, так як щороку створюються нові
громади, а отже за рахунок них і відбувається найбільш суттєвий приріст
надходжень. Така тенденція зумовлює виникнення ризику «розчарування» в
процесах децентралізації через кілька років, коли всі громади будуть об’єднані,
але суттєвого щорічного зростання доходів вони не будуть спостерігати.
Найбільш вагомими в структурі є саме ПДФО, єдиний податок та плата за
землю. При цьому надходження ПДФО та єдиного податку зросли у 2017 році
не у зв’язку з збільшенням кількості нових робочих місць, детінізації тіньових
заробітних плат, а за рахунок двократного зростання мінімальної заробітної
плати та високої питомої ваги оплати праці працівників бюджетних установ у
сукупних видатках місцевих бюджетів. Тому в 2018 році, за умови відсутності
дієвої боротьби із заробітними платами «в конвертах», навряд чи слід очікувати
суттєвого зростання доходів місцевих бюджетів у цілому та бюджетів ОТГ, які
були створені до 2016 року, зокрема.
Загалом варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є важливим
фіскальним джерелом власних доходів не лише ОТГ, а й інших видів місцевих
бюджетів.
Узагальнюючи результати аналізу, робимо висновок, що фіскальна
децентралізація хоча і має незначні позитивні ефекти, проте не призвела до
суттєвого збільшення власних фінансових ресурсів місцевих органів влади. З
одного боку, якщо суспільні послуги надаються на належному рівні і
задовольняють жителів територіальних громад, то останнім, скоріш за все, буде
байдуже, з якого бюджету фінансується забезпечення цих послуг. Головне, щоб
був достатнім обсяг фінансових ресурсів. Тобто в такій постановці питання
немає значення співвідношення між власними та переданими коштами. Однак,
в умовах, коли питання якості суспільних благ стоїть достатньо гостро і
відповідальність покладається на місцеві органи влади, то фінансова залежність
навряд чи сприяє вирішенню цього питання.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК
ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
У статті досліджено основні тенденції виконання бюджету України за
видатками. Проаналізовано структуру видатків державного бюджету на
соціальне спрямування. Представлено динаміку окремих видів видатків
державного бюджету соціального спрямування. Досліджено структуру
видатків на соціальний захист за функціями в Україні та структуру видатків
Державного

бюджету

України

на

економічну

діяльність

протягом

2015-2019 років.
Ключові слова: видатки, державні видатки, державний бюджет, соціальноекономічний розвиток, соціальне спрямування, економічна діяльність.
Основною проблемою бюджетної реформи є розробка та впровадження
ефективного інструментарію для реалізації пріоритетних напрямків соціальноекономічного

розвитку. Бюджет

як джерело

забезпечення

суспільства

необхідними благами призначений задовольняти такі суспільні потреби, що є
непривабливими для ринку, а тому в умовах ринкових перетворень роль
державного регулювання соціально-економічних процесів набуває особливої
актуальності.
Метою статті є дослідження тенденцій виконання бюджету України за
видатками. Аналіз структури видатків Державного бюджету України за
соціальним спрямуванням та в розрізі економічної діяльності. А також, виявити
основні пріоритети державних видатків в Україні.
Проблеми раціонального використання Державного бюджету України
висвітлено у роботах І. В. Гнидюк [2,3], О.Д. Василик, Л. А. Васютинська [1],
Ю. Д. Радіонов,

В.Ковальчук,

О.Р. Романенко,

Ю.В.Пасічник, Карлін М.І., та ін.та інші.
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С. Юрій,

І.О.Луніна,

Важливою складовою бюджетної політики є формування бюджетних
видатків, призначення яких полягає в задоволенні необхідних потреб
суспільства у розвитку економіки й соціальної сфери. Оптимальний розподіл та
перерозподіл централізованого грошового фонду держави досягається за
рахунок проведення ефективної державної політики у сфері видатків.
Видатки бюджету відіграють провідну роль у фінансовому забезпеченні
потреб соціально-економічного розвитку суспільства:
1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду
бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення
затверджених бюджетних призначень [6, с. 82].
2. Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального
фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на
заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення

продуктами

харчування;

оплату

комунальних

послуг

та

енергоносіїв; обслуговування державного (місцевого) боргу.
Зміна структури видатків державного бюджету істотно впливає на зміну
соціально-економічних показників країни. Саме зміна зазначеної структури
може вплинути на розподіл доходів та використання наявних ресурсів. При
збільшенні витрат на соціальні трансферти підвищується загальний рівень
доходів населення, а тому й збільшується сукупний попит у країні [1, с. 399]. А
збільшення державних закупок призводить до збільшення загального обсягу
продаж, зростання сукупного випуску, скорочення запасів і, в кінцевому
результаті, до економічного зростання.
В Україні в державних витратах соціальні видатки завжди займали
провідне місце, а бюджет країни був одним з основних джерел фінансування
системи соціального захисту. Вагоме місце у складі видатків державного
бюджету на 2019 р. займає фінансування соціального захисту та соціального
забезпечення – 27%, охорони здоров’я – 5%, а також освіти – 6% [3].
Аналіз структури видатків на соціальне спрямування дозволить оцінити
темпи зростання даного виду видатків протягом 2015-2019 років (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура видатків на соціальне спрямування у 20152019 роках (млрд. грн.)
Джерело: розроблено автором на основі [7].

Як бачимо з рис. 1, у 2017 році видатки становили 210,2 млрд. грн.,
порівняно з минулим 2016 роком вони збільшилися на 2,9% (у минулому році
збільшення порівняно з 2015 роком становило 34,3%). Водночас темпи
приросту загального обсягу видатків державного бюджету становили 15,8%.
Це, зокрема, пов’язано зі зменшенням на 6,8%, або на 9,1 млрд. грн., видатків
Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету.
Таблиця 1 – Динаміка окремих видів видатків державного бюджету
соціального спрямування за 2015–2019 роки (млрд. грн.)
Видатки згідно
з функціональною
класифікацією
Разом видатків (без
урахування
міжбюджетних
трансфертів), з них на:
– житлово-комунальне
господарство
– охорону здоров’я
– духовний і фізичний
розвиток

2015

2016

2017

2018

2019

144,8 204,3 210,4 241,1 318,7

Абсолютне
відхилення
2019/2018

Відносне
відхилення,%
2019/2018

77,6

32,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

-0,2

-66,7

4,1

12,5

16,7

22,6

38,5

15,9

70,4

6,6

4,9

7,9

10,1

9,9

-0,2

-2,0

– освіту

30,2

34,8

41,1

44,3

51,6

7,3

16,5

– соціальний захист і
соціальне забезпечення

103,7

152

144,5 163,8 218,6

54,8

33,5

Джерело: розроблено автором на основі [5].
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Як бачимо з табл. 1, темпи зростання видатків на житлово-комунальне
господарство у 2017 році збільшилось у 2 рази порівняно з 2016 роком. Це
пов’язано зі збільшенням порівняно з минулим роком, фінансування з
державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату

електроенергії,

природного

газу,

послуг

теплопостачання,

водопостачання і водовідведення майже у 2 рази.
У 2017 р. був помічений незначний спад
суми видатків на соціальний захист і
соціальне
про

забезпечення,

зменшення

що

грошових

свідчить

коштів,

які

направлені на задоволення соціальних
потреб

населення.

підсумку може

Це

в

кінцевому

призвести до зниження

рівня якості життя [3, с. 69].
Видатки на освіту протягом досліджуваного періоду також мають
тенденцію до зростання. У 2019 році здійснено видатків на освіту у розмірі 51
656 621 445,98 грн., що більше на 16.5% в порівнянні з попереднім роком.
Характеризуючи структуру загальних видатків на соціальний захист в
Україні за 2015–2019 роки слід зауважити, що майже 2/3 всіх видатків системи
соціального захисту України спрямовується на осіб пенсійного віку (табл. 2).
Як можна спостерігати з табл. 2, особливо стрімке зростання видатків на
соціальний захист спостерігалося у 2019 р. – на 54,7 млрд. грн. (таке зростання
пов’язано зі збільшенням видатків бюджету на пенсійні виплати та соціальні
допомоги), водночас спостерігається зменшення видатків у 2017 році,
порівняно з 2016 роком на 7.5 млрд. грн.
У 2019 р. частка видатків на соціальний захист пенсіонерів становить
83,3%, водночас видатки на соціальний захист на випадок непрацездатності –
1,2%, а також допомога у вирішенні житлового питання – 11,6%.
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Особливої уваги щодо доцільності та ефективності витрачання бюджетних
коштів як з боку урядовців, так і фахівців потребують видатки державного
бюджету на економічну діяльність.
Видатки на економічну діяльність складають разом 72,4 млрд. грн. або
8,9% від загальної кількості видатків у 2019 році. (рис. 2).
Таблиця 2 – Структура видатків на соціальний захист за функціями в
Україні за 2015–2019 рр. (млрд. грн.)
Роки
Видатки

2015

2016

2017

2018

2019

Соціальний захист на
випадок
1,3
1,5
2,1
1,7
2,7
непрацездатності
Соціальний захист
94,8 142,6 133,5 150,1 182,3
пенсіонерів
Соціальний захист
0,9
1,3
1,5
1,4
1,4
ветеранів війни та праці
Соціальний захист сім’ї,
0,03 0,04
0,1
0,1
0,1
дітей та молоді
Соціальний захист
0,1
0,04
безробітних
Допомога у вирішенні
1,4
1,4
1,6
3,8
25,5
житлового питання
Соціальний захист
інших категорій
5,1
5,1
5,6
6,2
6,2
населення
Фундаментальні та
прикладні дослідження і
0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
розробки у сфері
соціального захисту
Інша діяльність у сфері
0,1
0,05
0,1
0,4
0,2
соціального захисту
ВСЬОГО
103,7 152 144,5 163,9 218,6
Джерело: розроблено автором на основі [4].

Абсолютне
відхилення
2019/2018

Відносне
відхилення,
% 2019/2018

1,0

58,3

32,2

21,4

0,02

1,8

0,02

20,9

-

-

21,7

566,9

-0,01

-0,1

-0,001

-3,3

-0,2

-43,3

54,7

33,4

Як бачимо з рис. 2, видатки на економічну діяльність серед загальної
кількості видатків, займають невелику частку. З 2016 року сума видатків на
економічну діяльність зростає. Але, якщо визначити частку видатків на
економічну діяльність у загальній сумі видатків Державного бюджету України
то їх частка за останні роки відносно зменшується. Так, частка видатків на
економічну діяльність у 2019 році становила 8,9%, а у 2018 році – 9,3% .
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Серед основних складових видатків на економічну діяльність можна
виділити три пріоритетних напрямки витрачання бюджетних коштів: сільське
господарство; паливно-енергетичний комплекс та транспорт. Сума зазначених
видатків у 2019 році становить 52% від загального обсягу видатків зведеного
бюджету на економічну діяльність.

Рисунок 2 – Динаміка видатків Державного бюджету загалом та на
економічну діяльність у 2015-2019 рр. (млрд. грн.)
Джерело: розроблено автором на основі [4].

Тому саме ця група видатків потребує оптимізації та визначення
доцільності продовження надання бюджетної підтримки в існуючих обсягах
(табл. 3).
Як бачимо з табл. 3, видатки економічного спрямування у досліджуваному
періоду, мають тенденцію до зростання. Найбільшу частку у структурі видатків
державного бюджету на економічну діяльність складають видатки на транспорт
(майже 51% у 2019 році). У 2018 році сума видатків на транспорт становила
27,9 млрд. грн., а у 2019 році – 36,7 млрд. грн., що більше на 31,5%.
При цьому майже 90% складають видатки на дорожнє господарство.
Вагому частку у видатках державного бюджету на економічну діяльність
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займають видатки на сільське господарство, лісове господарство, мисливство
та рибне господарство (19,3%).
Протягом досліджуваних років спостерігається стрімке зростання суми цих
видатків. Так у порівннянн з 2015 роком сума видатків у 2019 році збільшилась
на 9,2 млрд. грн.
Таблиця 3 – Структура видатків Державного бюджету України на
економічну діяльність протягом 2015-2019 рр. (млрд. грн.)
Роки
Видатки
Загальна економічна,
торговельна та трудова
діяльність
Сільське господарство, лісове
господарство та мисливство,
рибне господарство
Паливно-енергетичний
комплекс
Інша промисловість та
будівництво

2015 2016 2017 2018 2019

Абсолютне
відхилення
2019/2018

Відносне
відхилення, %
2019/2018

0,6

1,4

2,5

3,5

3,7

0,2

5,7

4,7

4,4

11,1 13,7

13,9

0,2

1,5

1,9

2,2

2,8

3,4

4,2

0,8

23,5

0,3

0,4

1,6

3,6

2,8

-0,8

-22,2

Транспорт

23,1 15,3 20,6 27,9

36,7

8,8

31,5

Зв’язок, телекомунікації та
інформатика

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0

0,0

Інші галузі економіки

5,1

5,6

5,9

7,9

7,8

-0,1

-1,3

Фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки в
галузях економіки

0,8

1

1,4

1,5

1,4

-0,1

-6,7

Інша економічна діяльність

0,5

1

0,9

1,5

1,3

-0,2

-13,3

ВСЬОГО

37,1 31,4

47

63,2

72

8,8

13,9

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Таким чином, фінансування соціальної сфери сьогодні є основним
пріоритетом державних видатків в Україні, і номінальні обсяги асигнувань, які
спрямовуються на соціальні цілі, займають вагому частину видатків
Державного бюджету України.
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Забезпечити динамічний соціально-економічний розвиток країни можливо
завдяки пошуку додаткових фінансових резервів. І саме посилення позитивних
і

послаблення

негативних

чинників,

які

впливають

на

ефективність

використання бюджетних коштів, є надійним резервом і фактором стабільності
макрофінансової системи, піднесення економіки держави.
Отже, в сучасних умовах використання державних видатків як стимулу для
забезпечення подальшого розвитку національної економіки можливе за умови
оптимізації

складу

та

структури

видатків

за

окремими

напрямами

фінансування, а також використання дієвих механізмів формування доходів
держави як джерела покриття відповідних видатків.
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УДК 336:22
Царук А.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДРИЄМСТВ ДО
БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто загальне поняття податку на прибуток підприємств,
процеси регулювання, головні завдання та цілі податку. Описано переваги та
недоліки цього податку. Представлено та проаналізовано надходження
податку на прибуток підприємствами Вінницької області та частку податку
на прибуток підприємств у доходах загального бюджету Вінницької області.
Ключові

слова:

податки,податок

на

прибуток

підприємств,

пряме

оподаткування, надходження податку, частка податку.
Податок на прибуток є одним із головних джерел фінансування
загальнодержавних потреб, тому аналіз його надходжень становить основу для
визначення ефективних моделей збільшення зведеного фінансового плану
держави та ефективного виконання своїх потреб. Дослідження цього процесу
необхідне для проведення податкових реформ, виявлення впливу податку на
прибуток підприємств на соціально-економічний розвиток держави, визначення
оптимального рівня податкового навантаження.
Теоретичним

та

практичним

аспектам

проблематики

прибутку

підприємств присвячені наукові праці багатьох вітчизняних учених. Серед них
слідназвати

таких

науковців,

як

В.Л.

Андрущенко,

З.С.

Варналій,

В.П. Вишневский, В.М. Геєць, І.В. Гнидюк, Н.Л. Замкова, В.І. Дубровський,
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Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, І.О. Лютий, І.А. Майбуров, І.А. Маринич, А.М.
Поддєрьогін, В.М. Федосов, В.В. Черкашин, С.І. Юрій, Ф.О. Ярошенко.
Метою є аналіз надходжень податку на прибуток підприємств до
бюджетів Вінницької області за певний період.
Податок на прибуток підприємств – загальнодержавний податок, що
нараховується та сплачується підприємствами відповідно до законодавчо
визначених механізмів та відіграє важливу роль у формуванні доходної частини
бюджету. Він є прямим податком, який має важливе фіскальне значення і
широкі можливості для регулювання та стимулювання підприємницької
діяльності.
Податок на прибуток є важливим інструментом регулювання економіки.
Саме

оподаткування

прибутку

дозволяє

державі

широко

використовуватиподаткові методи регулювання економіки та мати істотне
джерело доходівбюджету, ефективно впливати на інвестиційні потоки і процес
нарощуваннякапіталу[5].
За допомогою податку на прибуток можна регулювати такі процеси:
- вибір правової форми організації бізнесу;
- розподіл прибутку (на споживання чи накопичення);
- вибір

методів

фінансування

інвестицій

(самофінансування

або

залучення позичкових коштів);
- розподіл трудових та матеріальних ресурсів між окремими сферами
господарської діяльності;
- розподіл та перерозподіл ВВП;
- регулювання темпів економічного зростання на макрорівні.
Податок

на

прибуток

підприємств

є

одним

із

видів

прямого

оподаткування – прибуткового, і оподатковує доходи юридичних осіб, на
відміну від прибуткового податку, який стягується з громадян.
Головним завданням оподаткування прибутку є досягнення таких цілей
уподальшому

розвитку:

стабільність

податкового

законодавства;

однозначністьтрактування податкових норм та норм господарчого права;
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системна гармонізація податкового та бухгалтерського обліку; підсилення
регулюючоїфункції податку на прибуток.
Визначають такі недоліки цього податку:
1) податок може бути перекладений прямо на ціни або зворотним чином
на працівників, що сильніше зачіпає менш заможних, тобто обидва види
перекладання є регресивними;
2)

податок

є

нейтральним,

бо

важко

визначити

поняття

«оподатковуванийприбуток», тобто визначення прибутку відповідно до
бухгалтерського обліку іперетворення його в базу оподаткування дуже складна
операція;
3)

податок

менш

захищений

від

уникнення

від

оподаткування

внаслідокприховування прибутку[1].
Податок на прибуток підприємств сплачується підприємствами з
прибутку, одержаного від реалізації продукції. Він пройшов довгий шлях
еволюційного розвитку та став один з основних податків у Податковій системі
України. Наразі об’єктом оподаткування податку на прибуток є головним
чином прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який
визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на
різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу[2].
Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і є
основною формою доходів держави, а також не менш важливим важелем
економічного впливу держави на суспільне виробництво [3].
Щоб розкрити роль надходжень податку на прибуток підприємствами
Вінницької області, проаналізуємо за даними офіційної звітності спочатку їх
динаміку, а також їх частку у доходах до бюджету Вінницької області.
За 5 останніх років (2015-2019рр.) надійшло 4085905,99тис. грн. податку
на прибуток, сплаченого підприємствами Вінницької області, в тому числі до
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місцевого бюджетуобласті надійшло438155,1 тис. грн., що становить 10,7 %від
загальної суми находжень даного податку та до Державного бюджету України–
3647750,9 тис. грн. або 89,3 %.

Таблиця 1 – Надходження податку на прибуток підприємствами
Вінницької області у 2015-2019рр., тис. грн[3].

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

-73075

325593,6

414059,4

Відносне відхилення, %

362966,3

1387148,09

973088,73

647495,17

720570,13

357603,87

2015 2016 2017 2018 2019
рік
рік
рік
рік
рік

Абсолютне відхилення,
тис. грн.

101,5

-10,1

50,3

42,6

Протягом 5 останніх років(2015-2019 рр.) спостерігається тенденція до
збільшення надходжень податку на прибуток підприємств, крім 2017 року.
Зменшення надходжень даного податку у 2017 році в порівнянні з 2016 роком
можна пояснити змінами у податковому законодавстві, а саме: відсутністю
терміну сплати податку на прибуток у грудні 2017 року на відміну від 2016
року.
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Рисунок 1 – Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств до
бюджету Вінницької області у 2015-2019 рр., тис.грн.
Найбільша частка податку на прибуток підприємств у загальних доходах
Вінницької області у 2016 році – 1,7 %, що на 0,3 % більше, ніж визначена
середня частка за 2015-2019 рр. (1,4 %).
У 2019 році даний показник становив 1,5 %, що на рівні 2015 року.
Як бачимо, протягом 2015–2019 рр. частка податку на прибуток
підприємств у загальному бюджеті Вінницької області не перевищує 1,7 %, що
засвідчує низький ступінь участі місцевого самоврядування в розв’язанні
проблем розвитку регіонів.
Податки

виступають

вагомим

фінансовим

регулятором

соціальноекономічних процесів. Окрім того, вони постають не тільки
важливимджерелом формування бюджетних ресурсів, а ще й інструментом
державногорегулювання

доходів

платників,

інвестицій,

нагромадження

капіталу, діловоїактивності , сукупного споживання та інших чинників
стабільності, розвитку тацілісності суспільства. Одним із важливих податків,
діючих в Україні, є податок на прибутокпідприємств[1].
Таблиця 2 - Частка податку на прибуток підприємств у доходах
загального бюджету Вінницької області, тис. грн[4].
Період

Разом доходів без
трансфертів (загальний
фонд Вінницької області)

Податок на прибуток
(місцевий бюджет)

2015 рік

3166996,7

47969,1

2016 рік

4755144,1

78919,9

2017 рік

6581104,1

68781,7

2018 рік

8091376,2

100043,0

2019 рік

9465541,4

142441,4

Всього

32060162,5

438155,1

Частка податку на
прибуток
підприємств
1,5
1,7
1,0
1,2
1,5
1,4
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Для того, щоб відбулося збільшення надходжень податку на прибуток
підприємств необхідно підвищити обсяги виробництва, платники податків
зобов’язані

дотримуватись

податкової

дисципліни,

тобто

своєчасно

вноситиюридичними особами встановлених законом обов’язкових платежів і
зборів до бюджету країни.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
Розглянуто

особливості

державного

боргу

та

формування,
запропоновані

управління
шляхи

та

обслуговування

удосконалення

управління

державним боргом України в період фінансово-економічної кризи.
Ключові слова: управління, обслуговування, стратегія, боргова політика,
державний борг; гарантований борг; методи управління державним боргом.
Історія розвитку багатьох країн свідчить, що в довготерміновій
перспективі спостерігається тенденція до зростання обсягу їх державного
боргу. Збільшення державного та гарантованого державою боргу негативного
впливає на тенденції економічного розвитку країни загалом: зрос- тає
навантаження на державний бюджет країни, що пов'язано з необхідністю
повернення та обслуговування боргу; виникає додатковий тиск на валютний
курс (при значному зростанні зовнішнього боргу); знижуються інвестиційні
можливості держави; підвищуються ризики виникнення переддефолтного та дефолтного стану тощо. Україна порівняно молода держава, але впродовж останніх років проблема зростання обсягів державного та гарантованого державою
боргу дедалі більшою мірою впливає на економіку країни. Негативний вплив
спричиняє і зміна структури боргу.
Протягом останнього часу перед Україною надзвичайно гостро стоїть
питання обслуговування боргових зобов’язань. Для України управління
державним боргом є комплексною проблемою, оскільки протягом останнього
часу він є досить значним. Зважаючи на актуальність формування та управління
державним боргом, цілком очевидно, що ці процеси є об’єктом уваги науковців,
тому в західній фінансовій науці цим проблемам приділяють велику увагу.
Серед

науковців,

які

займалися

дослідженням

проблем

впливу

державного боргу на економічний розвиток країни, вивченням основних
аспектів політики управління державним боргом є дослідження вчених:
С.Я. Боринця, Т.П. Вахненко, C.Л. Лондара, В.М. Федосова, С.І. Юрія,
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Дж. М. Кейнса, К. О. Макконнелла, С. Брю, І. Ю. Кондрата, В. М. Крикунова,
К. М. Данелюка, О. В. Пасько, Н. Б. Ярошевича, Р. Масгрейва, Дж. Бюкенена,
К.М. Рейнхарта, К.С. Рогоффа, О.П. Макара, В.Ю. Дудченко, Є.О. Павловська,
Я.С. Палешко, , О.Д. Василик, Є.Р. Гавриленка, А.С. Гальчинського,
О.В. Рожко.
Метою єдослідження економічних наслідків державного боргу в Україні,
рекомендацій щодо вибору необхідних напрямків управління та регулювання
державного боргу на підставі виявлення та конкретизації причин виникнення
боргового навантаження в Україні в поточному періоді.
Бюджетним кодексом України визначено поняття державного боргу як
загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та
непогашених кредитів станом на звітну дату, що виникають внаслідок
державного запозичення.
Склад державного боргу розглядають з позиції критеріїв кредитора та
строків погашення. За критерієм кредитора розрізняють внутрішню складову
державного боргу- заборгованість держави перед своїми громадянами та
юридичними

особами

та

зовнішню

складову-

заборгованість

держави

іноземним кредиторам. Відповідно до строків погашення виділяють поточний
державний борг, який складається з платежів по зобов’язаннях, які необхідно
погасити у звітному періоді, а також капітальний державний борг- це
сукупність боргових зобов’язань держави на певну дату[13, с. 710].
Державний борг виникає у результаті запозичень у грошовій формі,
випуску боргових зобов'язань, прийняття боргів інших економічних суб'єктів,
безготівкового випуску боргових зобов'язань. Іншими словами, державний борг
- сума усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави перед
внутрішніми і зовнішніми кредиторами, а також відсотків за ними (включаючи
гарантії за кредитами, що надаються іноземними позичальниками державним
підприємствам).
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За роки незалежності України, починаючи з 1992 року загальний
державний борг поступово зростає. Це спричинено різними факторами:
дефіцитом державного бюджету та платіжного балансу, сильною залежністю
від імпорту енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів
та відсутністю належного контролю за цим процесом, поганим інвестиційним
кліматом.
Оскільки державний борг є важливою складовою державних фінансів,
проаналізуємо його динаміку та структуру (табл. 1).
Таблиця 1 - Структура державного та гарантованого державою боргу
України за 2015-2019роки, млрд. грн.
Найменуван
ня
Гарант.
державою
борг
Державний
борг
Всього

Роки

Відхилення
2019-2018рр.
Абс.
Відн.

2015

2016

2017

2018

2019

237,91

278,98

308,11

308,16

236,93

-71,23

-23,11

1334,27

1650,83

1833,71

1860,29

1761,37

-98,92

-5,31

1 572,18

1 929,81

2 141,82

2 168,45

1 998,30

-170,15

-7,85

Проаналізувавши табл. 1 можемо зробити висновок, що впродовж 20152019 років гарантований державою борг постійно зростав, але в 2019 році
виник помітний спад, така ж сама тенденція і з державним боргом України.
Загальна сума боргу за досліджуваний період зросла на 426,12 млрд. грн.
Тенденція зростання частки гарантованого державою боргу вплинула на
зниження рівня боргової безпеки країни.
Зростанню державного боргу сприяли певні причини, а саме: нестабільна
політична ситуація в країні; девальвація гривні до іноземних валют; банківська
криза 2014-2016 рр.; капіталізація банківПАТ «Державний ощадний банк
України» та АТ КБ «ПриватБанк», та бюджетне фінансування НАК «Нафтогаз
України».
У такому стані Україна має великі проблеми в фінансовій та економічносоціальній сферах. Варто також зазначити, що державний борг та його обсяги
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прямо та опосередковано впливають на процеси у всіх сферах життя держави.
Сьогодні зовнішні займи держави спрямовані переважно на покриття саме
державного дефіциту, а також погашення попередньої заборгованості, і це в
свою чергу, призводить до погіршення матеріального благополуччя населення .
Для кращого розуміння державного та гарантованого державою боргу
України, розберомо окремо структуру внутрішнього державного боргу та
зовнішнього державного боргу України.
Внутрішній

державний

борг -

заборгованість

держави

власникам

державних цінних паперів та іншим кредиторам[1].
Таблиця 2 - Структура внутрішнього державного боргу за 20152019рр., млрд. грн.
Роки

Найменування
Заборгованість за
випущеними цінними
паперами на
внутрішньому ринку
Заборгованість перед
банківськими та
іншими фінансовими
установами
Загальна сума
Гарантований
державою борг

Відхилення
2019-2018рр.
Абсолютне Відносне

2015

2016

2017

2018

2019

505,36

668,13

751,02

758,84

827,58

68,74

9,06

2,65

2,51

2,38

2,25

2,12

-0,13

-5,7

508,00

670,65

753,40

761,09

829,50

68,41

8,98

21,46

19,08

13,41

10,35

9,35

-1,00

-9,66

Аналізуючи динаміку внутрішнього державного боргу України впродовж
2015 – 2019 рр., спостерігаємо чітко виражену тенденцію до зростання. Якщо у
2015 році сума внутрішнього боргу держави становила 508,00млрд. грн. то вже
у 2019 році його сума становила 829,50 млрд. грн. Збільшення ваги внутрішніх
запозичень у загальній структурі державного боргу відповідає міжнародній
практиці його оптимізації, тому така тенденція вітчизняного боргового
менеджменту

сприятиме

послабленню

окремих

боргових

ризиків

та

поліпшенню ефективності залучення фінансових ресурсів.
Зовнішній державний борг являє собою заборгованість держави за
залученими з-за кордону коштами у вигляді позик і кредитів іноземних банків
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та міжнародних фінансових установ, відсоткам, що сплачуються по них, а
також коштами, отриманими шляхом розміщення на міжнародних ринках
державних цінних паперів. Державний зовнішній борг є частиною валового
зовнішнього боргу країни[2,c. 8]
Таблиця 3 - Структура зовнішнього державного боргу України за
2015-2019 роки, млрд. грн.
Найменування
Заборг. за
позиками,
одержаними
від міжн.
фін.орг.
Заборг. за
позиками,
одержаними
від органів
управл.
іноземних
держав
Заборг. за
випущеними
цін. паперами
на зовн.ринку
Всього

Відхилення

Роки

2019-2018рр.

2015

2016

2017

2018

2019

Абсолютне Відносне

337,45

371,85

407,47

370,82

292,20

-78,62

-21,20

32,71

45,65

49,30

47,93

38,59

-9,34

-19,48

415,27

517,80

574,46

622,08

527,53

-94,55

-15,20

826,27

980,19

1080,31 1099,20

931,87

-167,33

-15,22

Аналізуючи табл. 3 спостерігаємо чітко виражену тенденцію до зростання
зовнішнього боргу України. Зовнішній борг країни за аналізований період зріс
на 12% із суми 826,27 млрд. грн. до 931,87 млрд. грн. Ця тенденція до зростання
зовнішнього боргу, свідчить про посилення залежності України від зовнішніх
позичальників та негативно впливає на економічну стійкість нашої держави.
Питання управління та обслуговування державного боргу є особливо
важливим у контексті тих економічних труднощів, які впродовж останніх років
переживає Україна. Вирішення проблеми обслуговування державного боргу є
одним із ключових факторів економічної стабільності в країні. Від характеру
врегулювання

боргової

проблеми

значною
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мірою

залежить

бюджетна

дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а отже – фінансова
підтримка міжнародних фінансових організацій. Необхідність вирішення цих
питань потребує пошуку шляхів удосконалення механізму управління та
обслуговування державного боргу в Україні [3, с. 24].
Погашення та обслуговування державного боргу України здійснюється за
рахунок коштів, передбачених на цю мету в Законі України «Про Державний
бюджет України» на відповідний рік. Обслуговування та погашення
державного боргу може здійснюватися в грошовій формі, а за згодою кредитора
– шляхом поставки товарів(послуг), заліку зустрічної вимоги та іншими
шляхами

відповідно

до

чинного

законодавства

України.

Витрати

на

обслуговування та погашення державного боргу здійснюються Міністерством
фінансів України відповідно до кредитних договорів, а також нормативноправових актів, за якими виникають державні боргові зобов’язання, незалежно
від обсягу коштів, визначеного на таку мету законом про державний бюджет
України [11c. 387].
При обслуговуванні зовнішнього і внутрішнього боргів визначають
коефіцієнт обслуговування. Для зовнішнього боргу його розраховують як
відношення всіх платежів із зовнішньої заборгованості до валютних
надходжень

держави,

виражене

в

процентах.

Сприятливим

рівнем

обслуговування вважається значення показника на рівні 25 %.
Джерелами погашення зовнішнього боргу є: бюджет, золотовалютні
резерви, кошти отримані від приватизації державного майна, нові запозичення.
Обслуговування

державного

внутрішнього

боргу

здійснюється

Міністерством фінансів через банківську систему шляхом проведення операцій
з розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу.
Граничний розмір державного внутрішнього боргу встановлюється в
гривнях, граничний розмір державного зовнішнього боргу та надання
державних гарантій в іноземній валюті та в національній валюті у перерахунку
за прогнозним курсом, що застосовувався при розробці Закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік. Величина основної суми
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державного боргу повинна перевищувати 60% фактичного річного обсягу
валового внутрішнього продукту України. Якщо очікуваний обсяг витрат на
обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштів,
визначений законом «Про Державний бюджет України» на таку мету,
Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів
України. Кабмін невідкладно інформує про очікуване перевищення таких
витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції щодо
внесення змін до закону «Про Державний бюджет України» [1].
Серед значної кількості заходів щодо управління зовнішнім боргом
країни найбільш дієвими та прийнятними для досягнення Україною помітних
результатів, на нашу думку, є наступні:
 переважне використання внутрішніх позик, а не зовнішніх, з метою
розвитку внутрішнього ринку позичкових капіталів. Таким чином уряд буде
мати можливість захистити економіку від руйнівних наслідків переміщення
міжнародних капіталів і постійних змін валютних курсів. В цілому ж зростання
ролі внутрішнього ринку цінних паперів сприятиме зменшенню ризиків та
запобіганню фінансових криз;
 мінімізація залучення зовнішніх позик, що сприятиме зниженню
загрози дестабілізації фінансової системи і відтоку валюти з держави. Отже,
необхідно

розробити

зважену

стратегію,

що

дозволятиме

поступово

зменшувати обсяги зовнішньої заборгованості за рахунок зростання частки
позик на внутрішньому ринку України і сприятиме зменшенню фінансового
тиску на економіку;
 поміркована політика приватизації державного майна. Вона має
полягати у спрямуванні доходів від приватизації державного майна на
погашення боргових зобов’язань країни. Отже, дієвим інструментом боротьби
із зовнішнім боргом може стати накопичення отриманих від приватизації
коштів з метою подальшого їх спрямування винятково на погашення боргових
зобов’язань;
 підтримання гранично прийнятного рівня дефіциту державного
бюджету. Не варто перенасичувати економіку внутрішніми боргами, оскільки
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це так само матиме негативні наслідки для рівня економічного розвитку.
Водночас варто не допускати збільшення дефіциту бюджету, поступово
збільшуючи саме внутрішнє фінансування;


запровадження

інвестиційного

напряму

державних

позик.

На

сьогоднішній день в Україні державні позики спрямовуються на забезпечення
споживчих потреб, тобто мають місце так звані «споживчі кредити». Проте
запозичені кошті повинні в більшому ступені спрямовуватися на здійснення
інвестицій, в результаті чого дохідність буде вище за відсоткові ставки
залучення коштів. Таким чином, фінансові потоки мають спрямовуватись у
високоліквідні галузі та на розвиток промисловості [9, с. 55].
Аналізуючи стан державної заборгованості, ми дійшли висновку, що
серед проблем управління державним боргом в Україні слід вказати
найголовніші:
1. Швидке зростання обсягів державного боргу як за абсолютною
величиною, так і відносно ВВП;
2. Переважання зовнішньої заборгованості в структурі державного боргу,
що несе в собі валютні ризики;
3. Значні розміри гарантованого державою боргу, що викликає додаткові
витрати у зв’язку з неплатоспроможністю позичальників;
4.

Значну

заборгованість

перед

міжнародними

організаціями

економічного розвитку та іноземними органами управління, що загрожує
економічній безпеці України;
5. Слабкий розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів, що
ускладнює залучення державних позик;
6. Відсутність комплексного правового забезпечення щодо формування і
управління державним боргом.
Перспективними напрямками державної політики управління державним
боргом, на нашу думку, є забезпечення прозорості використання запозичених
коштів, підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки,
збалансованість витрат та доходів державного і місцевих бюджетів, пошук та
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обґрунтування альтернативних шляхів залучення коштів для фінансування
окремих статей державного бюджету та розробка ефективної методики
визначення боргової безпеки держави.
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Червінчук Л.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У статті розглянуто сутність податкової політики, охарактеризовано
сучасний стан та результативність державної податкової політики,
окреслено основні напрями удосконалення податкової політики в умовах
економічних трансформацій.
Ключові слова: податки, податкові надходження, податкова політика,
податкова система, Податковий кодекс.
Постановка

проблеми.

Актуальність

теми

обумовлена

значенням

вивчення сучасного стану податкової політики та її впливом на економічний
розвиток держави. Зазначимо, що соціально-економічні перетворення, які
останнім часом відбуваються в українському суспільстві, пов’язані, перш за
все, з трансформацією перехідної системи управління, наближенням України до
стандартів Європейського Союзу, що передбачає постановку принципово нових
завдань щодо забезпечення оптимального функціонування та розвитку
податкової системи.
Мета і завдання дослідження. Мета написання цієї статті полягає в
оцінці впливу податкової політики на економічний розвиток держави та
обґрунтуванні шляхів її удосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Упродовж останніх років
проблеми, що повꞌязані з податковою політикою, її місця в державному
регулюванні економічного розвитку знаходить відображення у працях таких
зарубіжних вчених, як Ф. Кене,У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.Р. Мак-Куллох,
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А. Вагнер, А. Пігу, Дж.М. Кейнс, А. Лаффер, Дж. Стігліц та ін. Серед
вітчизняних науковців, які займались проблемою сутності податків, їх видів,
функцій, які вони виконують, актуальними питаннями державної податкової
політики
В.

слід

відзначити

Вишневський,З.

таких,

Варналій,

І.

як

В.

Драган,

Андрущенко,
В.

Ємельянов,

О.
Ю.

Василик,
Іванов,

А. Крисоватий, П. Мельник, В. Опарін, О. Поколодна, А. Соколовська,
В. Федосов, та ін.
Виклад основного матеріалу. Податкова політика впливає на усі етапи
відтворювального процесу та процесу розподілу доходів між членами
суспільства. Цей вплив може проявлятися як в стримуванні відтворювання та
уповільнені темпі економічного розвитку країни, так і в стимулюванні
підприємницької активності, забезпеченні умов для стійкого і швидкого
економічного зростання та підвищенні рівня суспільного добробуту в Україні.
Фіскальна складова державної податкової політики забезпечує джерела
фінансування прямих державних видатків на реалізацію соціальних програм та
централізованих інвестицій. Водночас, держава зацікавлена у зростанні
добробуту громадян шляхом забезпечення умов економічного зростання,
підвищення конкурентноспроможності національних товаровиробників, що є
основною для збільшення реальних доходів населення, оплати праці та
розвитку субꞌєктів господарювання [4, с.206].
Під податковою політикою слід розуміти комплекс методів, засобів та
прийомів, спрямований на перерозподіл обігу грошових засобів всередині
держави, на стабілізацію відносин у суспільстві з огляду на наявність різних
верств населення у суспільстві.
Економічний зміст податкової політики розкривається через виконання
нею певних функцій. Фіскальна функція полягає у тому, що податки є
основним джерелом формування фінансових ресурсів держави, тобто податки
виступають головним джерелом доходів різних рівнів. Регулююча функція
означає, що держава за допомогою певних податкових механізмів може
вирішувати завдання економічного характеру для благополуччя держави.
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Соціальна функція полягає у тому, що держава може перерозподіляти суспільні
доходи між різними категоріями населення.
За

допомогою

збалансованому

податкової

виробництву,

політики

сприятливим

держава

може

структурним

сприяти

зрушенням,

підтримувати соціальну сферу, соціально-економічний розвиток регіонів.
Кошти, що вилучаються з виробництва, спрямовуються на фінансування
невиробничих галузей, в значній своїй частині розширюють сукупний попит і
забезпечують розширене відтворення [2, с.112].
Нормативно-правове забезпечення формування і реалізації податкової
політикиздійснюється

за

допомогою

ряду

нормативно-правових

документів.Податковий кодекс України не містить визначення податкового
законодавства. Водночас, пунктом 3.1 статті 3 Податковий кодекс України
встановлює, що податкове законодавство України складається з таких
документів:
– Конституції України;
– Податкового кодексу України;
– Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у
частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням
ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний
кордон України;
– чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; –
нормативно-правових

актів,

прийнятих

на

підставі

та

на

виконання

Податкового кодексу України та законів з питань митної справи;
– рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами,
встановленими Податковим кодексом України.
Безпосередньо Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у
сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік
податків та зборів, що справляються в Україні, та механізм їх адміністрування,
платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію податкових
органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення
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податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового
законодавства.
Відповідальність

за

порушення

податкового

законодавства

регламентована главою 11 Податкового кодексу України, якою визначено три
види відповідальності суб’єктів податково-господарських правововідносин за
невиконання або неналежного виконання вимог, установлених податковим
законодавством, а саме: фінансова; адміністративна; кримінальна.
Ефективність податкової політики країни визначається надходженням
податків до зведеного бюджету країни (рис.1).
Можемо спостерігати, що упродовж 2015 – 2018 рр. податкові
надходження Державного бюджету мали тенденцію до збільшення, тобто,
зросли на 404 млрд грн. Проте, в період з 2018 – 2019 рр. фіксуємо невеликий
спад – на 35,1 млрд грн. Найбільші надходження до Державного бюджету
протягом досліджуваного періоду в середньому становили: ПДВ (збір) – 54,3%;
акцизний податок – 14,5% ; ПДФО – 10,4%; податок на прибуток підприємств –
9,2%.

*Джерел
о: систематизовано автором на основі [7]
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Рисунок 1 – Податкові надходження до зведеного бюджету України
(млрд грн)
Щодо місцевих бюджетів, то протягом досліджуваного періоду також
спостерігається поступове збільшення податкових надходжень кожного року.
Тобто, у порівнянні з 2015 р. податкові надходження у 2019 р. зросли на
167,5 млрд грн. Найбільше надходжень надходило від: ПДФО – 57,2%; податку
на майно – 15,1%; єдиного податку – 12,6%; акцизного податку – 6,5%.
До факторів, які можуть впливати на обсяг податкових надходжень до
бюджету відносять макроекономічні чинники, які змінюються з кожним роком:
розмір ВВП, структура платіжного балансу, законодавча база. Крім цього, на
обсяг податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні
чинники: вибір підприємствами виду свого оподаткування, наявність у
підприємств податкових пільг, рівень прибутковості суб'єктів господарювання,
розмір їх валового доходу, витрати на оплату праці в структурі собівартості
продукції

підприємства,

середньооблікова

чисельність

працюючих,

ефективність податкового менеджменту підприємств тощо[1, с.245].
В сучасних умовах податкова система України має ряд недоліків, що
призводить до таких проблем у системі оподаткування України, як: податкова
заборгованість платників перед бюджетом і державними цільовими фондами;
бюджетна заборгованiсть з вiдшкодування ПДВ; ухилення вiд оподаткування;
нерiвномiрне податкове навантаження, найбiльша частка якого покладена на
законослухняних платникiв.
На сучасному етапі розвитку української податкової системи одним з
найважливіших

завдань

державної

податкової

політики

є

планомірне

вдосконалення існуючої системи оподаткування, її підстроювання до вимог
економічної ситуації без проведення будь-яких корінних перетворень.
Головними завданнями тут є забезпечення ефективності та стабільності
функціонування механізмів податкової системи та забезпечення стабільного
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рівня надходжень податкових доходів до бюджетної системи України в
середньостроковій і довгостроковій перспективі [3, с. 57].
Основними завданнями вдосконалення податкової політики в Україні
мають бути: формування нового інституційного середовища оподаткування,
сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників перед законом,
недопущення будь-яких
відповідального

проявів

ставлення

податкової дискримінації;

платників

до

виконання

своїх

формування
податкових

зобов’язань; забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря
між платниками податків; демократизація Фіскальної служби України шляхом
зміни ідеології її функціонування у роботі з платниками та міжнародними
партнерами.
Висновки. У статті розглянутоосновні теоретичні положення щодо
сутності та змісту податкової політики, її нормативно правове регулювання,
вплив на економічну діяльність в країні та шляхи її удосконалення.
Аналіз основних показників формування податкових надходжень до
зведеного бюджету показав, що існує тенденція прирощення податкових
доходів до даного бюджету. Проте цей приріст не має твердого підґрунтя у
зв’язку з тим, що в Україні протягом останніх років нестабільна економічна
ситуація, зокрема недосконала податкова політика.
Для подальшого удосконалення податкової політики держави було
розглянуто ряд завдань, що дозволить покращити процес оподаткування в
країні, дозволить збільшити надходження до бюджету, створити стабільну
податкову систему, яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки
країни.
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Чернов І.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМIЧНИЙ ЗМIСТ ГРОШОВИХ ПОТОКIВ ПIДПРИЄМСТВА
У статті розкритий економічний зміст грошових потоків підприємства,
розглянуто теоретичні основи поняття «грошові кошти», «грошові потоки»
та наведено основні тенденції їхнього розвитку на сучасному етапі. Наведена
економічна характеристика грошових потоків підприємств. Розглянуто
відмінності у трактуванні понять «фінансовий» та «грошовий» потік.
Ключові слова: підприємство, фінансовий потік, грошовий потік, фінaнсовий
aктив, виробнича діяльність, капітал.
Нормальну виробничу діяльність кожне підприємство може здійснювати
лише при постійних зв'язках з іншими підприємствами з допомогою грошових
коштів. Гроші мaють вaжливе знaчення в економіці будь-якого суспільствa. В
сучaсних умовaх ринкової економіки роль тa знaчення грошей ще більше
посилюється, aдже всі ресурси тa результaти прaці стaють товaрaми, мaють
грошову оцінку, купують тa продaються зa допомогою грошей. Рух грошових
коштів

нерозривно

пов’язaний

з
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фінaнсово-господaрськa

діяльність

підприємств, в результaті якого формуються вхідні і вихідні грошові потоки.
Звaжуючи нa це поняття «грошовий потік» нaбувaє особливого знaчення яке
привертaє увaгу бaгaтьох нaуковців і прaктиків .
Грошові кошти є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове
становище підприємства, його життєздатність. Значущість та роль грошей на
рівні підприємства обумовлює доцільність їх окремого детального дослідження,
визначення стратегії і тактики управління формуванням та використанням.
Нестaбільність сучaсних економічних умов призвелa до погіршaння
фінaнсового стaну знaчної кількості підприємств. Великa кількість нaуковців
звертaють увaгу нa дефіцитність грошових коштів вітчизняних підприємств,
обмеженості їх поточної тa інвестиційної діяльності. Зa нaявних умов
спостерігaється нaдмірнa тривaлість фінaнсових циклів, мaсове зaлучення тa
використaння

позикових

коштів,

незбaлaнсовaність

грошових

потоків,

обмеженість використaння фінaнсових інструментів і технологій.
Зa тaких обстaвин особливого знaчення нaбувaє поняття «грошових
потоків», яке вітчизняні aнaлітики почaли широко використовувaти тільки з
розвитком ринкового реформувaння укрaїнської економіки [1].
Концептуальні основи сутності, виникнення та руху грошових потоків
достатньо широко розглядаються в працях зарубіжних та вітчизняних учених:
Ю. Брігхема, Л. Гапенскі, Д. Ван Хорна, А. Кінга, В. Бочарова, І. Бланка,
В. Ковальова, С. Ф. Голова, В. М. Костюченка, А. Г. Загороднього,
Л. Лігоненко, А. Поддєрьогіна, О. Терещенка, О. Шеремета та інших. Проте,
хоча й досить багато напрацювань із зазначеної тематики, ще не сформовано
єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала увесь комплекс питань управління
грошовими потоками підприємства. Окрім того, не визначено єдиного
однозначного підходу при визначенні та тлумаченні категорії грошові потоки.
Метою дослідження є розкриття економічної сутності грошових потоків
підприємства, а також систематизація та узагальнення теоретичних досліджень
із зазначеного питання.
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Зa ринкових умов появa терміну «грошовий потік», поряд з існувaнням
кaтегорії коштів, є цілком випрaвдaною. Aдже термін «грошовий потік»,
розкривaє динaмізм підприємницької діяльності, де грошові нaдходження і
вибуття мaють постійний хaрaктер, йдуть безперервними потокaми. Лише в
бaлaнсі підприємствa його кошти покaзaні нa певну дaту. Термін «грошовий
потік» (Cash-flow) з'явився в іноземній літерaтурі з фінaнсового aнaлізу тa
фінaнсовому менеджменту нaприкінці 50-х років минулого сторіччя. Спочaтку
термін використовувaвся виключно в процесі визнaчення вaртості фінaнсових
aктивів тa оцінки ефективності реaльних інвестиційних проектів, пізніше
грошові потоки нaбули знaчно ширшого знaчення тa використaння в фінaнсовій
прaктиці [2].
В Укрaїні ж нa сьогодні при визнaченні поняття «грошові потоки» слід
керувaтися МСБО №7 “Звіт про рух грошових коштів” звучить, як
нaдходження і вибуття грошових коштів тa їхніх еквівaлентів [3].
Проaнaлізувaвши фaхову літерaтуру, можнa стверджувaти, що проблеми
плaнувaння грошових потоків тa зaбезпечення їх ефективності не розв’язaно,
тaк як недостaтнім є рівень теоретичної тa методологічної розробки питaнь
формувaння плaну руху грошових коштів підприємствa тa зaбезпечення її
ефективності.
Необхідно звернути увaгу, що існують різні підходи до визнaчення тa
трaктувaння поняття «грошовий потік». Різномaнітність підходів до розуміння
економiчної сутностi грошових потокiв обумовлене тим, що вони склaдaють
основу всiєї фiнaнсової системи пiдприємствa i мaють тiсний зв'язок фaктично з
усiмa його економiчними процесaми.
Проте, хочa й є досить бaгaто нaпрaцювaнь із зaзнaченої темaтики ще не
сформовaно єдиної теоретичної бaзи, якa б охоплювaлa увесь комплекс питaнь
плaнувaння тa упрaвління грошовими потокaми підприємствa. Крім того не
існує єдиного тa однознaчного підходу при визнaченні кaтегорії грошові
потоки.
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Виникнення терміну «грошові потоки», що мaє aнгло-сaксонське
походження, яке пов’язaне з дослідженнями в облaсті руху грошових коштів
для визнaчення імовірності зaгрози бaнкрутствa.
Перш за все, розглянемо трактування поняття «грошові кошти» в
нормативних

документах.

Так,

зокрема,

Міжнародний

стандарт

бухгалтерського обліку 7 (JAS 7) «Звіт про рух грошових коштів» визначає
грошові кошти як готівку в касі та депозити до запитання [3]. Відповідно до
Методичних рекомендацій з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств
грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання
[4]. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності» грошові кошти визначено, як готівку, кошти на
рахунках в органах Державного казначейства України, у банках та депозити до
запитання [1].
У фрaнцузькій нaуковій літерaтурі грошовий потік визнaчaється як
різниця між нaдходженням у кaсу грошових коштів і їх виплaтою в результaті
aбо однієї, aбо усіх оперaцій [5].
Aнглійські дослідники Г. Бірмaн, С. Шмідт [6] зaзнaчaють, що величинa
грошового потоку дорівнює зміні зaлишку нa бaнківському рaхунку компaнії
без урaхувaння всіх боргових тa інших фінaнсових грошових потоків [6].
Розглянемо сутнісні характеристики, притаманні грошовим потокам,
основними із них є те, що грошові потоки є: об'єктом фінансового управління;
процесом, безпосередньо пов'язаним з функціонуванням грошей і грошових
коштів країни; процесом, пов'язаним із особливостями формування, розподілом
і використанням капіталу суб’єкту господарювання; процесом, що відображає
використання

підприємством

різних

форм

кредиту;

процесом,

який

характеризує оборот та трансформацію окремих видів активів підприємства;
процесом, який забезпечує генерування економічного ефекту; процесом, який
відображає форми та об'єми функціонування 19 підприємства на товарному і
фінансовому ринках; процесом, який відбувається з урахуванням чинника часу;
процесом, який відбувається урахуванням чинника ризику; процесом, який
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відбувається з урахуванням чинника ліквідності. Розглянемо кожну із
зазначених характеристик детальніше.
Грошові потоки є одним із об’єктів фінансового менеджменту, в рамках
якого забезпечується адекватність моделі управління фінансами підприємств
потребам мінливого ринкового середовища та ефективність досягнення
корпоративних

цілей,

зокрема

підтримання

конкурентоспроможності

у

короткостроковому та довгостроковому періодах і максимізація добробуту
власників.
Наступна сутнісна характеристика відображає процес, безпосередньо
пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни, оскільки
існує значна взаємозалежність грошової системи (в тому числі грошових
потоків) країни та грошових потоків окремих підприємств.
Однак,

такі

особливостями

сутнісні

формування,

характеристики
розподілом

як
і

процес,

пов'язаний

використанням

з

капіталу

підприємства; процес, який відображає використання підприємством різних
форм кредиту, і процес, який характеризує оборот і трансформацію окремих
видів активів підприємства за своєю сутністю є взаємозалежними та
взаємодоповнюючими. Тому їх слід розглядати комплексно у тісному
взаємозв'язку. Таким чином, грошовий потік впливає на: зміну структури
активів, зміну структури активів та капіталу.
Отже, в економічній літературі можна виділи-ти три основні підходи до
визначення

поняття

«фінансові

потоки».

На

нашу

думку,

найбільш

обґрунтованим є третій підхід, оскільки він висвітлює усі аспекти фінансових
відносин з точки зору етапів організації відтворювального процесу та його
подальшої реалізації, а також дозволяє спостерігати за змінами характеру та
ролі фінансів в економіці підприємства та держави в цілому.
Вважаємо, що фінансовий потік є рухом фінансових ресурсів, під яким
розуміється зміна їх кількості, вартості, форми, пропорцій, їх розподіл і
перерозподіл між різними суб’єктами економіки. Таким чином, в процесі
розподілу прибутку виникає фінансовий потік, пов’язаний з утворенням різних
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фондів підприємства, виплатою доходу учасникам (акціонерам), матеріальним
стимулюванням працівників тощо. При цьому грошовий потік виникає лише
тоді, коли відбувається витрачання грошових коштів з рахунків підприємства
або з каси (в цьому випадку останні дві операції). Вагомий вплив на грошові
потоки підприємств мають механізми оподаткування та фінансова політика
держави загалом [7, 8, 9]. З іншого боку, коли підприємство перераховує кошти
в оплату отриманої продукції, вартість якої включає повну собівартість товару
й прибуток, виникає грошовий потік, еквівалентний ціні товару, і фінансовий
потік в сумі прибутку продавця.
Отже,

ознайомлення

з

теоретичними

та

методологічними

напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних економістів свідчить про відсутність
єдиного, загальноприйнятого визначення поняття «грошові кошти». Тому варто
сформулювати

наступне

визначення:

грошові

кошти

є

поняттям

бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства та
може бути у формі готівки, коштів на рахунках в банку, депозитів до запитання.
Дане визначення узагальнює виділені підходи до визначення грошових коштів
та, на відміну від існуючих, воно включає в себе: сутність грошових коштів,
напрями їх використання та кінцевий результат.
Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити такі висновки:
- поняття «фінансовий потік» і «грошовий потік» не є тотожними один
до одного;
- співвідношення грошових відносин і фінансів як їх частини визначають
міру порівнянності фінансового і грошового потоків;
- зовнішній щодо підприємства фінансовий потік завжди буде викликати
рух грошових коштів між контрагентами, у свою чергу, внутрішній фінансовий
потік, пов’язаний з формуванням цільових фондів, не супроводжується рухом
грошових коштів по рахунках і в касі підприємства.
Отже, грошовий потік підприємства – це рух грошових коштів на
розрахункових, валютних та інших рахунках і в касі підприємства в процесі
його господарської діяльності, що в сукупності становить його грошовий обіг. З
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точки зору обліку – це налагоджений, послідовний процес надходження і
вибуття грошових коштів в готівковій та безготівковій формі, що підлягає
документальному оформленню (у прибуткових і видаткових касових ордерах,
платіжних дорученнях, інших платіжних документів, Звіті про рух грошових
коштів) і належному руху документів.
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ У
ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ
В статті розкрито сутність державного кредиту. Визначено особливості
державного кредиту.Розглянуто функції та наслідки державного кредиту,
зокрема його негативні та позитивні сторони.
Ключові слова: кредит, державний кредит, державний бюджет, державний
борг, позикові кошти.
Розвиток

економіки

України

сьогодні

відбувається

у

складних,

неординарних умовах кризи державних фінансів і грошово-кредитної системи,
значного послаблення фінансової стійкості й рівноваги, серйозних внутрішніх і
зовнішніх викликів. Усе це знаходить відображення в падінні ВВП, загальному
дефіциті торговельного й платіжного балансів, фінансових ресурсів на макро- й
мікрорівні, зростанні інфляції, бюджетного дефіциту та державного боргу. Для
виходу з гострої кризи, реформування та реструктуризації економіки й
фінансів, макрофінансової стабілізації необхідні рішучі дії, відповідні обсяги
грошових ресурсів. У цих умовах потрібно задіяти всі реальні джерела
фінансування. Проте нині фактично єдиним можливим виходом із цієї складної
ситуації, оптимальним методом покриття дефіциту фінансових ресурсів є
залучення коштів за рахунок системи боргових фінансів. Ефективне
використання державного кредиту дає змогу реально протриматися державі,
розв’язати

першочергові

поточні

проблеми,

збалансувати

потреби

теперішнього й майбутнього розвитку шляхом розширення фінансових
можливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Важливий внесок в дослідження
теми державного кредиту зробили такі відомі економісти як Дж. Кейнс,
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А. Лернер, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, Д. Юм та ін.. Питання держаних
позик також розглядаються в роботах багатьох українських дослідників,
зокрема В. Андрущенка, О. Близнюка, О. Євтуха, Г. Кучера, О. Романенка та
інших.
Метою

даного

дослідження

єтеоретичне

обґрунтування

сутності

державного кредиту його призначення та ролі у формуванні доходів держави.
Виклад основного матеріалу. Слово «кредит» у перекладі з латинської
мови (лат. credium) означає борг, позика. Більшість сучасних вітчизняних
науковців розглядають кредит як економічні відносини, що виникають між
кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та
їх використання на умовах повернення та оплати. Західна фінансова школа
пропонує конкретніші та лаконічніші дефініції кредиту, визначаючи його,
наприклад,

як

сукупність

певних

благ,

що

надаються

у

тимчасове

користування.
Кредитні відносини виникають і діють між двома основними суб’єктами:
кредитором, який надає позику, і позичальником, який отримує позику.
Рушійним мотивом надання коштів у тимчасове користування є одержання
доходу у формі позичкового процента. Метою кредитора є одержання прибутку
(процента); метою позичальника – задоволення тимчасової потреби у
додаткових грошових ресурсах. З боку кредитора позика є актом комерційного
продажу на певний термін грошових коштів[3, с. 42].
В свою чергу, державний кредит – це врегульований нормами права
механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих
фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що
обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі
залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності,
зворотності, платності і строковості.
Державний кредит має спільні риси з банківським і комерційним
кредитами, проте має певні відмінності: по-перше, він обслуговує не приватні, а
загальнодержавні, національні інтереси незалежно від ролі, в котрій виступає
224

держава, - боржника чи кредитора; по-друге, держава як юридична особа може
проводити, по суті, безстрокові кредитні операції, оскільки час кредитної
дієздатності держави практично необмежений.
Значення державного кредиту у фінансовому забезпеченні економіки
країни найбільш рельєфно виявляється через властиві йому функції. Можна
виділити чотири функції державного кредиту:
1.

Фіскальна функція показує основне призначення державного

кредиту – формування централізованих грошових фондів держави за
допомогою залучення додаткових, умовно вільних грошових коштів. В умовах,
коли структурний дефіцит Державного бюджету є швидше нормою, ніж
винятком, актуальність даної функції істотно зростає. Часто державний кредит
виступає основним джерелом покриття бюджетного дефіциту.
2.

Регулююча функція виявляється в дії держави за допомогою

державного кредиту на функціонування грошового обігу, стан кредитного та
інвестиційного ринку, рівень інфляції, в цілому на стан економіки держави. За
допомогою державного кредиту держава проводить свою фінансову політику.
3.

Розподільна функція дозволяє спрямувати грошові потоки на

забезпечення збалансованості бюджету. За рахунок державного кредиту
забезпечується рівномірний розподіл податкового навантаження в часі. Крім
того, за допомогою державного кредиту можна підвищити ефективність
перерозподілу

грошових

коштів

усередині

держави:

як

між

різними

адміністративно-територіальними одиницями, так і між галузями економіки.
Також за допомогою розподільної функції державного кредиту забезпечується
формування коштів єдиного централізованого фонду держави — бюджету, а
інколи (рідко) і державних цільових фондів. Як позичальник, держава
акумулює додаткові кошти для фінансування своїх витрат
4.

Контрольна

функція

виражається

в

забезпеченні

цільового

використання кредитних ресурсів, обов’язковості і своєчасності їх повернення,
правильності розрахунку й виплати винагороди. При цьому контроль
здійснюється на всіх етапах кредитної діяльності: безпосередньо при залученні
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позикового капіталу, використанні та поверненні грошових коштів. Також ця
функція тісно пов’язана з діяльністю держави і станом централізованого фонду
грошових коштів[1, с. 93].
Державний кредит слугує інструментом перерозподілу фінансових
ресурсів між сферами, галузями, регіонами. Держава як посередник акумулює
кошти та спрямовує їх у перспективніші сфери, розвиток котрих сприятиме
соціально-економічному піднесенню країни та зростанню добробуту населення.
Виступаючи посередником, держава надає послуги як інвесторам, мобілізуючи
їхні кошти, так і виробникам певних благ, кредитуючи їхні проекти. Залучені
державою кошти за допомогою позик можуть використовуватися для
фінансування й соціально-економічних проектів, й інвестиційних програм.
У системі державного кредиту держава як посередник сприяє зменшенню
ризиків двох сторін позикової операції. Для інвесторів вкладення коштів у
державні облігації є найменш ризикованим, гарантується високим ступенем
довіри до держави. Для виробників благ і послуг держава гарантує ризики
сплати боргу у вигляді податкових платежів. Виступаючи посередником на
фінансовому ринку, держава зменшує трансакційні витрати суб’єктів ринку.
Великі трансакційні витрати призводять до зростання вартості послуг у
фінансовому секторі та підвищення рівня процентної ставки. Трансакційні
витрати у фінансовому секторі країн із трансформаційною економікою значно
більші, ніж у країнах із розвинутою економікою, що пов’язано з недостатнім
рівнем розвитку інституційного середовища та значною кількістю угод у
тіньовому сегменті ринку. Зазначене зумовлює високу вартість фінансових
послуг. Тому держава, виступаючи посередником у системі державного
кредиту, сприяє зниженню ризиків і трансакційних витрат, що загалом зменшує
ціну фінансових послуг. Це особливо важливо для України, коли в умовах
недостатнього інституційного забезпечення фінансового сектору ціна послуг
вища, а якість значно нижча порівняно з розвинутими країнами[5, с. 132].
Об’єктивна

необхідність

використання

державного

кредиту

на

задоволення потреб суспільства обумовлена постійною суперечністю між
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величиною цих потреб і можливостями держави щодо їх задоволення за
рахунок бюджетних фондів. Регулювання економіки, соціальна політика
держави, виконання нею своїх функцій щодо оборони країни й управління
вимагають постійного збільшення бюджетних витрат. Чималих коштів
потребує і міжнародна діяльність держави. Проте доходи Державного бюджету
завжди обмежені. Тому за наявності вільних грошових ресурсів у населення,
підприємств і організацій органи влади вдаються до державного кредиту.
Зазвичай, державні запозичення здійснюються тоді, коли вичерпано інші
джерела формування доходів держави або коли доцільно обмежити рівень
оподаткування.
Доцільність

використання

державного

кредиту

для

формування

додаткових фінансових ресурсів держави і покриття бюджетного дефіциту
позначається значно меншими негативними наслідками для державних фінансів
і грошового обігу країни порівняно з валютними методами балансування
доходів і витрат уряду (наприклад, емісія грошей). І це досягається на основі
переміщення попиту від фізичних і юридичних осіб до урядових структур без
збільшення сукупного попиту і кількості грошей в обігу.
Призначення державного кредиту виявляється, насамперед, у тому, що він
є засобом мобілізації державою додаткових фінансових ресурсів. У випадку
дефіцитності державного бюджету додатково мобілізовані фінансові ресурси
використовуються на покриття різниці між бюджетними видатками і доходами.
У разі позитивного бюджетного сальдо мобілізовані за допомогою державного
кредиту

кошти

використовуються

безпосередньо

для

фінансування

економічних і соціальних програм. Це означає, що державний кредит, будучи
засобом збільшення фінансових можливостей держави, може стати важливим
чинником прискорення соціально-економічного розвитку держави[4, с. 82].
Проте, державний кредит має негативну сторону, що виявляється в
необхідності повернути основну суму боргу, а також виплачувати відсотки
протягом певного часу. Якщо ж держава вступила в довгострокові відносини з
державного кредиту з іноземними організаціями або іншою державою, то
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виплата відсотків розтягується у часі й лягає важким тягарем не тільки на
сучасників, а й на їх нащадків. У підсумку економіка такої країни набуває
стагнаційний характер, починаються процеси відтоку грошей і товарів з
держави, вона втрачає інвестиційну привабливість, але найстрашніше, що може
бути, – це втрата свого суверенітету в усіх сферах управління, тобто державний
борг може переслідувати не стільки економічний інтерес, скільки політичний.
Негативний ефект боргу від співробітництва України з міжнародними
фінансово-кредитними організаціями виявляється в тому, що залучення
великих позик призводить до катастрофічного збільшення зобов’язань України
перед міжнародними організаціями й поширює їх вплив на політичне та
економічне життя країни. Україна не в змозі погасити заборгованість, проте
приймає нові позики [3].
Таким чином, державний кредит є обов’язковим елементом фінансової
системи будь-якої держави. Як фінансовий інструмент він може чинити на
державу як позитивний, так і негативний вплив залежно від тих завдань, які
ставить перед собою уряд. Негативне значення цього явища виявляється в
перетворенні економіки країни на боргову, що згодом тягне за собою занепад у
всіх сферах життя такого суспільства, тому що гроші, які повинні
спрямовуватися на його розвиток, будуть відраховуватися на обслуговування
відсотків за боргом. Такий державний кредит може призвести країну і до втрати
свого суверенітету. Але розумне й обережне використання цього механізму
сприяє реалізації в суспільстві розподільчої та регулюючої функцій, дозволяє
поповнити доходи бюджету, не вдаючись до емісії.
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РОЛЬ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
У статті досліджено роль фінансових посередників у забезпеченні сталого
розвитку страхового ринку. Здійснено порівняльний аналіз діяльності прямих
та непрямих страхових посередників. Досліджено посередницьку діяльність з
укладання договорів страхування зі страховиками.
Ключові слова: страхові компанії, страховий ринок, прямі та непрямі
посередники, посередницька діяльність.
Страховий ринок виступає важливою сферою небанківських фінансових
посередників та забезпечує майже 80 % їхнього обсягу. Із кожним роком
зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту
майнових та соціальних інтересів громадян. Але потенціал
страхування

значно

посередницького

більший

ринку

між

і

може

розкритися

страховиками

і

вітчизняного

шляхом

створення

потенційними

клієнтами.

Страховий посередник діє на страховому ринку поряд зі страхувальником і
страховиком. Сьогодні в Україні ринок страхових посередників невеликий, що
спричинено, в тому числі, і відсутністю ефективної державної політики
розвитку страхових посередників, високими податками, малою кількістю
кваліфікованих кадрів та низькому попиту на такі послуги.
229

Сучасний стан та основні тенденції розвитку ринку страхування
досліджено у працях провідних вчених, зокрема: Власенко К., Волкової В.,
Дерев’янко Н., Залєтова О., Лимар О., Майданець В., Приступи Л., Смалюк Т.,
Соболь Р., Совяк І., Ткаченко Н., Фарат О. Але незважаючи на важливість та
значущість наукових праць вчених, не в повному обсязі залишається
обґрунтованою

проблематика

сучасного

стану

розвитку

страхових

посередників та їх роль у розвитку страхового ринку України.
Мета та завдання дослідження – дослідити місце страхових посередників у
формуванні страхового ринку держави і визначити вплив посередницької
діяльності на обсяги страхових премій на ринку страхових послуг України.
Для з’ясування ролі страхових посередників у забезпеченні сталого
страхового ринку виокремлюють такі типи посередників[2, с. 144; 6; 7;].
Перший – прямі посередники, тобто страхові агенти, які діють від імені
страхової компанії; страхові брокери, що працюють від свого імені на підставі
брокерської угоди зі страхувальником; перестрахові брокери, які діють від
свого імені та на підставі брокерської угоди зі страховиком, який потребує
перестрахування. Другий тип – це непрямі посередники, які професійно
оцінюють страхові ризики та страхові збитки. Третій тип – посередники, які
працюють на інших напрямах, надаючи консультаційні, інформаційні,
рекламні, кредитно-банківські, аудиторські, нотаріальні, біржові та інші
послуги.
Аналіз діяльності різних типів страхових посередників наведений у табл. 1,
де фахівцями обрані наступні категорії порівняння: сфера діяльності,
позиціонування на ринку, фінансова діяльність, контроль та регулювання і
рівень відносин зі страховою компанією.
Фактично

реальними

посередниками

страхового

ринку

є

прямі

посередники, тобто страхові (перестрахові) брокери і страхові агенти. Адже
саме вони здійснюють посередницьку діяльність як основний (для брокера –
єдиний) вид господарської діяльності. Натомість непрямі та нестрахові
посередники є посередниками умовно.
230

Відтак, зосередимо увагу саме на ролі прямих посередників, які значною
мірою впливають на сталість страхового ринку [4, с. 164]. Прямі посередники
забезпечують сталість страхового ринку, насамперед працюючи на зростання
довіри населення до страхування як інституту реального й ефективного захисту
майнових і соціальних інтересів громадян. Це зумовлює ще один аспект
сталості, який залежить від діяльності страхових посередників, – збільшення
активів страхових компаній, урізноманітнення страхових відшкодувань, типів
угод. Також від страхового посередника залежить і такий аспект стабільної
роботи страхового ринку, як популяризація та інформування населення щодо
можливостей страхової галузі, консалтингу послуг та ін. Відтак, це дає підстави
говорити про необхідність створення посередницького ринку між страховиками
і потенційними клієнтами. Його наявність стане реальною основою сталого
розвитку страхового ринку. І тут головна роль належить саме страховим
посередникам.
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз діяльності прямих та непрямих
страхових посередників
Категорії
порівняння
1. Сфера
діяльності

Прямі посередники
Діяльність наближена до страхової.
Напрям діяльності – пошук клієнтів
та задоволення їх потреб з метою
отримання прибутку

Не мають власних вимог і
зобов’язань, а діють за дорученням
2.Позиціонування клієнтів, одержуючи дохід у вигляді
на ринку
комісійної плати (брокери), або на
підставі укладеного договору
(агенти)
3. Фінансова
Основна мета діяльності –
діяльність
отримання прибутку
Контроль за діяльністю відбувається,
здебільшого, з боку клієнта, або
4. Контроль та
страхової компанії. Діють в рамках
регулювання
існуючого законодавства, керуючись
внутрішніми положеннями страхової
компанії
Відносини, зазвичай, будуються на
5. Рівень
договірній основі
відносин зі
страховою
компанією
Сформовано на основі [3, с. 78]
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Непрямі посередники
Діяльність
наближена
до
інфраструктурної. Обслуговують
ринок страхових послуг та
активно
співпрацюють
зі
страховими компаніями
Діють від імені страхової
компанії.
Посередницька
діяльність
є
вузькоспеціалізованою
Основна мета діяльності – оцінка
ризиків та мінімізація збитків.
Не
потребують
жорсткого
фінансового регулювання та
контролю (діяльність виключно у
рамках чинного законодавства)
Договірна основа (посередник є
штатним працівником страхової
компанії),
або
укладання
договору
співпраці
зі
спеціалізованою установою

Діяльність страхового посередника на страховому ринку здійснюється
разом зі страхувальником і страховиком. У страховому бізнесі існують різні
типи посередників, зокрема такі функції виконують працівники самих
страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агенції, відділення
зв’язку, агенції нерухомості, автосалони тощо. Сталість страхового ринку
залежить і від професійної компетентності страхових посередників, що
зумовлює довіру до них із боку суспільства.
Фактично діяльність страхового посередника – це різновид страхової
діяльності. Страховий посередник (страховий брокер, страховий агент) укладає
договір страхування, вирішує окремі питання щодо врегулювання претензій
страхувальника. Від ефективності цієї діяльності залежить ефективність усього
механізму надання страхових послуг і страхового ринку загалом. Цей фактор
працює за умови професійності посередника і наявності сприятливих умов для
його роботи, зокрема законодавчих. Саме наявність розвиненого страхового
ринку з його головними учасниками (страховими посередниками) забезпечує
соціально-економічний

розвиток

держави,

ефективне

і

безпечне

функціонування суб´єктів господарювання. Страхове посередництво тут є
способом реалізації страхового продукту (страхових послуг)[1, с. 131].
Роль страхових посередників на страховому ринку традиційно пов'язують з
просуванням страхових продуктів від страховика до страхувальників, іншими
словами, страхові посередники сприяють укладенню договору страхування між
страховиком і страхувальником. Однак значення страхових посередників не
вичерпується тільки продажами страхових продуктів, їх діяльність впливає на
активізацію розвитку страхового бізнесу як окремих страхових організацій, так
і національних страхових ринків в цілому[3, с. 79]. Страхові посередники своєї
професійної підтримкою впливають на розвиток страхового ринку через
збільшення ринкової сили страхувальників за допомогою інформування їх про
необхідність перекласти на страховика ті чи інші ризики, розкриття змісту і
визначення необхідного обсягу страхового покриття, запобігання можливості
одностороннього формування страховиками умов страхування, не вигідних
страхувальнику.
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Для повноти опису проведемо спочатку огляд ринку за допомогою
макроекономічних показників. Участь страхових посередників у провадженні
діяльності на сучасному етапі представлено у табл. 2.
Таблиця 2 – Аналіз посередницької діяльності з укладання договорів
страхування зі страховиками (резидентами та нерезидентами), 2014–2018
рр., тис. грн
Показники

Роки

жи
ття

Добровільне страхування
особис
відповіда
майнове
те
льності

Перестрахові премії, 2014 0,0 436,10
отримані перестра2015 0,0 687,50
ховиками за
договорами перест- 2016 0,0 957,00
рахування, укла2017 0,0 372,30
деними брокерами
на користь
перестрахувальників 2018 0,0 649,50
Страхові виплати
2014 0,0
0,0
(відшкодування),
компенсовані пере2015 0,0
27,2
страховиками за до2016 0,0
12,0
говорами перестрахування, укладени2017 0,0
0,0
ми брокерами на
користь перестра2018 0,0
48,00
хувальників
Винагорода за
2014 0,0
43,20
надання посеред2015 0,0
18,60
ницьких послуг у
перестрахуванні,
2016 16,7 60,70
отриманих
2017 0,0
12,40
брокерами від
перестрахувальників 2018 0,0 119,00
Кількість договорів 2014 0,0
4,00
перестрахування,
2015 0,0
5,00
укладених броке2016 0,0
6,00
рами із перестрахо2017 0,0
4,00
виками на користь
4,00
перестрахувальників 2018 0,0
Сформовано за даними [5; 8]

Проаналізувавши

Обов’язкове
страхування

Всього

199050,40

25265,70

129477,10

354229,30

471334,60

84991,80

275003,10

832017,00

605498,40

311653,40

323275,90

1241384,70

646890,30

140301,90

289469,70

1077034,20

634686,20

196064,14

309546,90

1140946,74

47180,70

712,60

0,0

47457,20

194084,20

3897,70

15381,60

213390,70

20563,90

577,40

2202,30

23355,60

131708,90

6,60

139,50

131855,00

345428,70

510,10

289,60

346276,40

11991,30

882,80

3826,30

16743,60

14384,00

2378,20

7278,50

24059,30

17972,00

2903,50

3740,80

24693,70

18849,00
22590,40
281,00
316,00
266,00
312,00

2459,20
3766,50
37,00
43,00
51,00
68,00

6299,00
5366,40
79,00
81,00
75,00
82,00

27619,60
31842,30
401,00
445,00
398,00
466,00

261,00

80,00

72,00

417,00

посередницьку

діяльність

з

укладання

договорів

страхування зі страховиками (резидентами та нерезидентами) за 2014–2018 рр.,
можна зробити такі висновки[5; 8]:
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– найбільші розміри страхових платежів посередниками було отримано від
добровільного особистого страхування, що можна пояснити бажанням
страхувальників убезпечити можливі ризики, пов’язані зі здоров’ям та
непередбачуваним настанням нещасних випадків;
– найбільшу кількість договорів страхування укладено за участі страхових
посередників у обов’язковому страхуванні (страхування від нещасних випадків
на транспорті займає перше місце, що пояснюється значною кількістю
пасажироперевезень, тобто, купуючи квиток, пасажир автоматично укладає
договір страхування від нещасного випадку на транспорті).
– значну кількість договорів укладено із страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів;
– особисте страхування активно розвивається в Україні впродовж останніх
років, що можна пояснити, насамперед, подорожами закордон (страхові поліси
найчастіше оформлюють туристичні агенції на основі укладених договорів зі
страховою компанією);
– винагорода за надання посередницьких послуг і кількість договорів
страхування, укладених брокерами, щороку зростали, що можна пояснити
бажанням страховиків залучити якомога більшу кількість посередників, із
якими вони взаємодіють у питаннях отримання банківських, туристичних та
інших послуг.
Таким чином, вплив страхових посередників на страховий ринок України є
суттєвим й вплив посередницької діяльності на обсяги страхових премій на
ринку страхових послуг України є досить значним. Найбільші розміри
страхових платежів посередники отримують від добровільного особистого
страхування; найбільша кількість договорів страхування укладається за участі
страхових посередників у обов’язковому страхуванні; значною є кількість
договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів. Позитивну динаміку премій і страхових договорів
виявлено в особистому страхуванні.
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Таким чином, страхові посередники відіграють надзвичайно важливу роль
у розвитку страхового ринку країни, а через нього – у соціально-економічному
розвитку держави, їх економічне призначення полягає в забезпеченні
страховикам і страхувальникам максимально сприятливих умов для їх
успішного функціонування та соціальний захист всіх прошарків населення.
Отже, страхові посередники спрямовані на реальну економіку та підвищення
ефективності діяльності її суб’єктів.
Список використаних джерел:
1. Борисюк О. Дистрибуція страхових продуктів як важливий елемент
страхового

менеджменту.

Економічний

часопис

Східноєвропейського

національного університету імені Лесі Українки. 2018. №2. С. 131–137.
2. Кудрявська Н. В. Роль страхових посередників у забезпеченні сталого
розвиткустрахового ринку. Економічний аналіз. 2016. Т. 25(1). С. 144-149.
3. Кудрявська Н. В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових
посередників. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2016. С. 78–80.
4. Мартишко

Н.

Страхове

посередництво:

поняття

і

різновиди.

Економічний аналіз. 2012 р. Випуск 11. Частина 1. С. 164–168.
5. Офіційний сайт Федерації страхових посередників України. URL:
http://www.fspu.com.ua. (дата звернення: 23.09.2019).
6. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками:
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. № 1523. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1523-96-%D0%BF.

(дата

звернення:

23.09.2019).
7. Про страхування: Закон України. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 18. Ст. 78.
8. Шірінян Л. В., Климаш Н. І. Розвиток страхового посередництва на
вітчизняному

ринку

діяльностістраховиків.

у
Наукові

контексті
записки

забезпечення

ефективності

Національного

університету

"Острозька академія". Серія: Економіка. 2019. № 15. С. 138-144.
235
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Юрченко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магiстp»
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
У статті досліджено фінансування бюджетних установ на основі кошторису.
Розглянуто роль та значення бюджетних установ, визначено їх місце у
фінансовій системі країни та в системі державних фінансів. Встановлено
межі застосування понять “фінансування бюджетних установ”, "бюджетне
фінансування” та “фінансування бюджету”. Визначено форми фінансового
забезпечення бюджетних установ.
Ключові слова: бюджетне фінансування, розпорядник бюджетних коштів,
принцип фінансування, метод фінансування, бюджетна установа.
Постановка проблеми. Рівень суспільного та економічного розвитку країни
безпосередньо залежить від якості роботи бюджетних установ, через які
держава виконує свої функції. Тому проблема фінансування бюджетних
установ знаходиться в центрі теорії та практики казначейської справи в Україні.
Оскільки безмежний доступ Державної казначейської служби України до
фінансових

ресурсів

бюджетних

установ

негативно

впливає

на

конкурентоспроможність останніх, тому в умовах мінімальної фінансової
автономії останніх досліджувана проблема набула особливої значущості.
Посилання

на

сучасні

дослідження

та

публікації.

Дослідженням

проблемних питань пов’язаних з фінансуванням бюджетних установ займались
багато науковців. Великий внесок у дослідження фінансування бюджетних
установ внесли такі вчені: Л. О. Гуцайлюк, В. Г. Дем’янишин, Н. Г. Пігуль ,
О. В. Люта та інші.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження механізму
фінансування бюджетних установ на основі кошторису; як форми бюджетного
фінансування, а також виявлення особливостей здійснення кошторисного
фінансування бюджетних установ.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день успішне
функціонування бюджетних установ має надзвичайно важливе значення,
оскільки вони створюються державою для досягнення соціальних, культурних,
освітніх, наукових і управлінських цілей стосовно охорони здоров’я громадян,
розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших
нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і
організацій, розв’язання суперечок і конфліктів, надання юридичної допомоги,
а також за іншими цілями, спрямованими на досягнення суспільних благ.
Проблема фінансування діяльності бюджетних установ існувала завжди, проте
в останні роки особливо загострилася. Із кожним наступним бюджетним
періодом обсяг фінансування установ, як правило, зростає за рахунок
збільшення обсягів фінансових ресурсів, проте ефективність їх використання
викликає багато питань.
Бюджетне фінансування зумовлене економічними умовами, у яких
функціонує бюджетний фонд держави. Воно відіграє важливу роль у соціальноекономічному розвитку суспільства, оскільки соціально-культурні галузі
практично не мають додаткових надходжень фінансових ресурсів для власного
розвитку [3, с. 35]. У цьому плані важливим є чітко розмежувати терміни
“фінансування
бюджетних

бюджету”,

установ”.

“бюджетне

Фінансування

фінансування”
бюджету

є

та

“фінансування

терміном

бюджетної

макроекономіки і трактується Бюджетним кодексом України як “надходження
та витрати бюджету, пов'язані із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і
цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо державного
бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для
покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету”, у той час, як
бюджетне фінансування визначає лише джерело походження надходжень –
державний чи місцевий бюджети, однак також вказує не лише на отримання
коштів, але й на їх використання на чітко встановлені цілі. Фінансування
бюджетних установ вказує на суб’єкта одержання, розподілу і використання
коштів; причому останні можуть бути як з бюджету, так і власними
надходженнями

установ

з

їх

використанням

законодавства [7, с. 101].
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відповідно

до

чинного

Розмежування

понять

«фінансування

бюджету»,

«бюджетне

фінансування» та «фінансування бюджетних установ» спричиняє необхідність
перегляду й переосмислення принципів загальних (первинних) вимог, які
лежать в основі процесу фінансування і притаманні кожній конкретній
економічній категорії.
Наприклад, принцип збалансованого розвитку, який має відношення до
перерозподілу коштів між регіонами з урахуванням їх потенціалу, актуальний
лише

для

бюджетного

фінансування.

Водночас

принципу

цільового

використання коштів слід дотримуватися як у процесі фінансування бюджету,
так і для фінансування бюджетних установ. Характеризуючи фінансування
бюджетних

установ,

слід

визначити

суттєві

характеристики

(загальні

положення), без яких дотримання мети цього процесу є неможливим (рис. 1).
Правильність здійснення перерозподілу фінансових ресурсів у бюджеті
забезпечується рівнем дотримання цих принципів.
Принципи фінансування бюджетних установ

Цільове
призначення

Безповоротності

Відкритості і
прозорості

Економічної
обґрунтованості

Контролю
відповідності
та
достовірності

Облікового
відображення і
підзвітоності

Законності

Пріорітетності

Структурованості

Ієрархічності

Об'єктивної
необхідності

Ефективності й
результативності

Рисунок 1 - Принципи фінансування бюджетних установ
Ведучи мову про принципи фінансування бюджетних установ, не можна не
зазначити, що вони складають певні ідеалізовані вимоги до розподілу і
використання коштів у бюджетній сфері, яких важко, а інколи – й узагалі
неможливо досягти. Наприклад, дотримуватися економічної обґрунтованості
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буває достатньо складно через наявність прогнозних показників при
розрахунках потреби у надходженнях фінансових ресурсів; ефективність й
результативність встановити проблематично через відсутність більш-менш
вдалих методик обчислення комплексу показників, пов’язаних із ефективністю
господарської діяльності бюджетних установ тощо. Однак встановлені
принципи

важливі

відповідність

яким

саме

як

дозволяє

абсолютизовані
забезпечити

орієнтири,

злагоджене

максимальна

функціонування

бюджетного процесу в країні.
Бюджетне фінансування здійснюється у таких формах, як кошторисне
фінансування, державне фінансування інвестицій, надання дотацій, субвенцій,
субсидій. Найпоширенішою формою бюджетного фінансування є кошторисне
фінансування, тому саме його ми розглянемо детальніше. Виділення грошових
коштів з бюджетів різних рівнів установам і організаціям соціально-культурної
сфери, оборони, органам державного управління тощо відбувається на основі
планового документа - кошторису доходів і видатків.
Згідно з Бюджетним кодексом кошторис - основний плановий фінансовий
документ бюджетної установи, який на бюджетний період встановлює
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл асигнувань на бюджетні
зобов'язання та здійснення платежів для виконання установою своїх функцій та
досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень [1].
Кошторис є основним фінансовим документом доходів і видатків установи. Він
складається окремо за коштами загального і спеціального фондів. Надходження
до загального фонду можуть бути із двох джерел – державного та місцевого
бюджетів.

Кошти

спеціального

фонду

формують

власні

надходження

бюджетних установ, які поділяють на такі групи:
1) надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством;
2) інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
Першу групу формують такі надходження як: плата за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
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надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). Другу
групу формують: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують
бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів, кошти, що отримують
вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах
тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;
кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові
установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на
поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення
власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно
з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від
реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій,
створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах
фінансової підтримки [4, с. 93-94].
Кошторисне

фінансування

зазвичай

здійснюється

за

залишковим

принципом. Тобто спочатку обираються основні напрями розподілу бюджетних
коштів, наприклад, на економіку, оборону, державне управління, а залишки
коштів вже спрямовуються на інші сфери діяльності. Доволі часто складається
ситуація, коли певна галузь і, як результат, бюджетні установи цієї галузі, на
постійній основі не отримують повного фінансування і повинні здійснювати
свою діяльність, виходячи із наявних коштів. А тому стає неможливим
зростання заробітної плати робітників, покращення інформаційної бази,
комп’ютерного забезпечення. Реальна потреба бюджетних установ у грошових
коштах при цьому не враховується. Дисбаланс між фінансуванням різних
бюджетних секторів та окремих установ спричиняє надлишок ресурсів в одних
та нестачу в інших. Причому перші не поспішають повертати зайві кошти в
бюджет, другі – не здатні покрити навіть найосновніші видатки. Планування на
основі показників попередніх періодів часто призводить до неефективного і
нераціонального використання бюджетних коштів.
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На сьогодні функціонування закладів бюджетної сфери зазнає труднощів
через низку причин, а саме: незадовільний стан фінансування, брак грошових
коштів для оновлення матеріально-технічної бази, обмеженість джерел
формування фінансових ресурсів та жорстку регламентацію напрямків їх
використання. Використання бюджетних коштів бюджетними установами та
іншими одержувачами притаманні жорсткі обмеження, обумовлені нестачею
бюджетних коштів, суворою економією їхнього витрачання, запобігання
збільшенню інфляції і недопущення подальшого спаду життєвого рівня
населення, відсутністю ефективної системи фінансового забезпечення (не має
зв'язку між витратами та одержаними результатами). Головними напрямками
роботи по удосконаленні фінансування бюджетних установ є :
- підвищення відповідальності Центральними органами виконавчої влади
за проведення державної політики у відповідних галузях і сферах;
- упорядкування і раціоналізація мережі підвідомчих установ;
- суттєве скорочення кількості головних розпорядників коштів державного
бюджету та переведення на казначейське обслуговування практично всіх
операцій державного бюджету.
Динаміка економічних процесів і реформаторських дій в бюджетній сфері
вимагає активізації наукової діяльності і розробки нових теоретичних підходів і
пропозицій. Тому з’ясування сутнісно-теоретичних основ кошторисного
фінансування в сучасних умовах господарювання є актуальною проблемою
вітчизняної фінансової науки.
Повертаючись до проблеми фінансування бюджетних установ в умовах
зростання рівня їх соціальної відповідальності, необхідно акцентувати увагу на
доцільності врахування значущості окремих елементів у забезпеченні високого
рівня соціальної відповідальності. При цьому вдосконалення механізму
фінансування соціальної сфери необхідно здійснювати комплексно, що
неможливо без урахування всіх існуючих проблем, однією з яких є
вдосконалення методології, методики та організації обліку в бюджетних
установах, що має принципове значення для посилення контролю за соціальноекономічною віддачею всіх видів ресурсів і покращення якісних показників
їхньої діяльності
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Фінансове забезпечення бюджетних установ можна покращити шляхом
запобігання зловживань з наявними фінансовими ресурсами, а для цього
потрібно вдосконалити контроль за їх формуванням та використанням. Для
вдосконалення державного фінансового контролю та підвищення його
ефективності, в першу чергу, необхідно покращити теоретичну базу, а саме
законодавчо визначити сутність бюджетного правопорушення, їх конкретний
перелік та міру відповідальності щодо кожного з них, що унеможливить
ухилення

відповідальних

осіб

від

покарань.

Також

задля

уникнення

дублювання функцій органами державного фінансового контролю необхідно
чітко розподілити їх завдання та функції. З метою попередження порушень у
діяльності

бюджетних

установ

необхідно

більшу

увагу

приділити

попередньому контролю. Крім того, якісному контролю за формуванням
доходів

і

видатків

бюджетних

установ,

забезпеченню

ефективності

використання фінансування та економії грошових і матеріальних ресурсів
сприятиме удосконалення автоматизованої системи обліку з використанням
сучасних програмних продуктів.
Висновки. Таким чином, ефективність використання фінансових ресурсів
бюджетних установ можлива лише за умови налагодження фінансового
механізму системи казначейського обслуговування бюджету. Результати
проведеного дослідження свідчать про відображення фінансовим механізмом
бюджетних установ залежності організації використання фінансових ресурсів
останніх від специфіки кошторисного фінансування, затвердженого порядку та
принципів фінансування бюджетних установ, а також обсягів повноважень
розпорядників бюджетних коштів. Оскільки використання фінансових ресурсів
бюджетних установ чітко регламентоване бюджетним законодавством на всіх
етапах бюджетного процесу, то перспективи подальших досліджень полягають
у розробленні обґрунтованих підходів щодо розподілу коштів та сприяння
розширенню фінансової автономії бюджетних установ у майбутньому.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Протягом останніх років банківська система України характеризується
постійними змінами, які відображаються у коливаннях динаміки її основних
фінансових показників. Особливої актуальності це набуває в після впливу
інтеграційних змін. Настає переломний період коли банки змушені здійснювати
оптимізацію витрат, для забезпечення необхідного рівня дохідності та
паралельно здійснювати

заходи, спрямовані на збереження уже існуючих

клієнтів та зацікавити нових. Незважаючи на значну кількість досліджень
поточного стану та основних тенденцій розвитку вітчизняної банківської
системи, окремі питання, пов’язані з комплексним дослідженням основного
впливу інтеграційних змін, залишаються нерозкритими.
243

Ключові слова: банки, банківська система, інтеграційні зміни, банківський
сектор, економічні кризи.
Збільшення ризиків щодо гіперінфляції та демонетизації економіки,
розгортання глибокої банківської кризи, задачі подолання кризових явищ та
забезпечення стабільного функціонування банківської системи і економічного
зростання стають завданнями рівня національної безпеки.
Розгляду даної проблематики приділяли увагу багато вітчизняних та
закордонних науковців: А.А. Гриценнко, О.М. Колодізєв, В.В. Козюк,
Т.А. Кричевська, І.О. Лютий, А.М. Мороз, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова,
К.О. Рилова С.С. Шумська, Н.М. Шелудько, М.І. Савлук, В.С. Стельмах, проте,
наукових

дослідженьу

питанніінтеграційнихзмін

банківської

системи

недостатньо.
Вагомим важелем впливу на функціонування та розвиток економіки є
банківський сектор, якийпов’язує між собою різні ланки господарської
діяльності та слугує основним посередником на ринку фінансових ресурсів.
Українська економіка у поєднанні з банківською системою увійшли в стан
затяжної кризи розпочатої ще у 2014 році, коли до системних проблем
валютного, банківського та монетарного регулювання додались несприятливі
зовнішні чинники та військові дії [1, с. 97].
Політико-економічні криза розпочала різку та тривалу девальвацію
національної валюти, яка спровокувала вибухове зростання диспропорцій
балансів банків. Значний

відтік коштів клієнтів, обмеження доступу до

міжнародних ринків капіталу, зниження обсягів фінансової підтримки, яку
українським дочірнім компаніям надавали іноземні материнські банки, падіння
курсу акцій – усе це наслідки кризи на фінансовому і фондовому ринках з
якими доводиться працювати комерційним банкам. Наразі банківський сектор
занадто вразливий до ризику втрати ліквідності, підвищення кредитного та
насамперед ринкового ризиків через перевагу коротких пасивів та низький
рівень ресурсної бази.Системна незахищеність та невизначеність прав
власності, системна деградація української економіки, виробничого потенціалу
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і структури,

падіння зайнятості мають негативний вплив на банківську

діяльність та вимагає створення значних резервів, що ускладнює формування
ресурсної бази комерційних банків, в умовах відсутності відносно стабільних
джерел надходження ресурсів.
Під впливом вищезазначених чинників значна кількість банків зіткнулася з
проблемами, у багатьох з них згідно рішення НБУ була розпочата процедура
ліквідації. Динаміку зміни кількості банківських установ в Україні за останні
роки демонструє рис. 1.
Як видно з рисунку 1, впродовж років кількість банків поступово
зменшувалася. Станом на 2018 р. кількість діючих банків становила 77 од., що
на 40 фінансових установ менше у порівнянні з 2015 р., у 2019 кількість
зменшилась ще на 2 одиниці. Рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію

ПАТ

«Фінбанк»,

АТ

«Фортунабанк»,

ПАТ

«Діамантбанк»,

ПАТ «АКБ «Новий», ПАТ «КБ «Гефест» було прийняте через те, що заходи
щодо докапіталізації були недостатніми для забезпечення позитивного
значення регулятивного капіталу. ПАТ «Вектор Банк» був виведений з ринку, у
зв’язку з погіршенням фінансових показників, а також через недостатність
коштів й неспроможністю своєчасно та в повному обсязі виконувати законні
вимоги кредиторів [3].

Рисунок 1 - Динаміка кількості діючих банків України за 2015-2019 рр.,
од
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Кількість платоспроможних банків скоротилася протягом IV кварталу 2019
року до 75 внаслідок приєднання Укрсоцбанку до Альфа-банку(таблиця 1).
Частка чистих активів державних банків (з Приватбанком) зросла на 1.0 в. п. до
55.2%, депозитів фізичних осіб скоротилася на 1.0 в. п. до 61.6%. Групи
приватних та іноземних банків збільшили частку депозитів населення на
0.5 в. п. кожна.
Таблиця 1 - Зміна кількості банків України 2015-2019р.
2016

2017

2018

03.19 06.19

09.19

2019

Платоспроможні

96

82

77

77

76

76

75

Зміна *

-21

-14

-4

0

-1

0

-1

Державні**

6

5

5

5

5

5

5

Зміна *

-1

-1

0

0

0

0

0

Іноземні

25

23

21

21

21

21

20

Зміна *

0

-2

-2

0

0

0

-1

Приватні

65

54

51

51

50

50

50

Зміна *

-20

-11

-2

0

-1

0

0

Неплатоспроможні

4

2

1

1

0

0

0

Зміна *

1

-2

0

0

-1

0

0

*Порівняно з попереднім роком
**У тому числі Приватбанк

Одним з основних фінансових показників, який характеризує банківську
систему, є активами. Проаналізуємо динаміку зміни цього активів протягом 5
років з 2015 р. по 2019 р., за період, який має посткризовий характер. Дана
динаміка представлена на рис. 2.

246

Рисунок 2 - Загальні активи банків, млрд. грн.
У IV кварталі активи банків суттєво зросли: загальні – на 5,7%, а чисті – на
8,8%. Найбільше зросли вкладення банків у депозитні сертифікати НБУ, на 92,2
млрд.грн. за квартал (зокрема 75 млрд. грн. у грудні) до 152,2 млрд.грн. на
кінець 2019 року. Це було пов’язано із рекордним надходженням коштів на
рахунки суб’єктів господарювання у грудні (+ 70,7 млрд.грн.) насамперед
Нафтогазу. Також зросли обсяги готівки в обігу, коштів в НБУ та
міжбанківських кредитів.
Чисті гривневі кредити суб’єктам господарювання зменшилися за квартал
на 6,1% та на 6,2% за рік. Найпомітніше – у держбанках (крім Приватбанку) та
іноземних банках: на 10,6% та 5,5% за квартал відповідно внаслідок погашення
кредитів державних монополій та дочірніх компаній міжнародних груп (рис.3).
Діяльність банківської системи будується в основному на кредитнодепозитних операціях. Тобто чим більше банки будуть залучати фінансових
ресурсів, тим більшу спроможність вони матимуть по відношенню до
кредитування своїх клієнтів[3].
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Чисті валютні кредити зросли на 1,3% у доларовому еквіваленті за квартал,
але скоротилися на 4,1% . Чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на
6,6% за квартал та на 29,8% за рік.

Рисунок 3 - Розподіл чистих активів за групами банків.
Створено на основі [4].

Найактивнішими були приватні банки: +13,3% за квартал та +54,0% за рік.
Частка непрацюючих кредитів скоротилася за квартал на 0,6 в. п. та на 4,5 в. п.
за рік до 48,4% на кінець 2019 року. Основними чинниками було надання нових
кредитів. У банках, що були платоспроможними на кінець грудня 2019 року
фізичним особам та списання непрацюючих кредитів за рахунок резервів, у
результаті чого частка роздрібних непрацюючих кредитів скоротилася за
квартал на 4,0 в. п. до 3,1% на кінець 2019 року[2].
Якість корпоративного портфеля протягом кварталу практично не
змінилася. Доларизація кредитів клієнтам знизилася на 0,5 в. п. до 40,7% на
валовій основі завдяки наданню нових роздрібних кредитів у гривні та
зміцненню гривні. На чистій основі вона залишилася практично незмінною і
становила 35,4% на кінець року.
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Таким чином, проаналізувавши поточний стан банківської системи під
впливом інтеграційних систем, було досліджено динаміку зміни активів за
період 2015-2019 років. Зазначимо, прибутковість банків була найвищою за всі
періоди у минулому році, хоча більше половини усіх прибутків отримав
Приватбанк. Рентабельність капіталу у секторі сягнула 34%. Це стало
можливим як завдяки стрімкому зростанню операційних доходів, так і
найнижчим за десятиліття відрахуванням до резервів під активи. Тому,
вважаємо, що НБУ, як основному регулятору всієї банківської системи,
необхідно вжити ряд заходів впливу на проблемні банки, що становлять певну
загрозу для банківської системи, з метою підвищення фінансової стійкості
банків України та забезпечення стабільності у вітчизняній банківській системі.
Банки не матимуть проблем зі створенням запасу капіталу, необхідного для
посилених вимог у майбутньому, маючи макрофінансову стабільність та низьку
інфляцію.
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