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УДК 658.15(045)
Оксана Андрійченко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ
ПІДПРИЄМСТВА
У даній статті проаналізовано та розкрито зміст механізму управління
фінансовим станом підприємства, його складові елементи, структура та
чинники, що на нього впливають. Обґрунтовано актуальність та необхідність
управління фінансовим механізмом з метою забезпечення ефективної
діяльності підприємства.
Ключові слова: управління фінансовим станом підприємства,фінансовий
механізм, завдання управління фінансовим станом підприємства.
Досліджено управління фінансовим станом підприємства, механізм
фінансового стану підприємства, а також досліджено аналіз фінансового стану
підприємства.

Безумовно

механізм

управління

фінансовим

станом

підприємства насамперед пов’язане з управлінням капіталом підприємства,
котрий широко використовується в ході здійснення фінансового аналізу,
механізму управління фінансовим станом підприємства поєднує в собі і
управлінням доходами та витратами, грошових потоків та інших аспектів
діяльності підприємства. Тому, саме механізм управління фінансовим станом
підприємства є головним, а так як на сьогоднішній день в умовах кризи і
соціально-політичної нестабільності підприємствам важко тримати рівень
фінансової стійкості, то визначення механізму управління нею є досить
актуальним питанням.
7

В теорії та практиці механізм управління фінансового стану підприємства
розглянуто у працях різних вітчизняних вчених: І.А. Бланк[1], Кремень О.І.[3],
С.В. Шубіна[6], та інших. Однак, незважаючи на широкий сектор досліджень із
зазначеної тематики процес управління фінансовим станом підприємства
потребує подальшого дослідження.
Метою статті є обґрунтування теоретичних та практичних аспектів
механізму управління фінансовим станом підприємства, цілі управління
фінансовим станом підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи дану тему механізм
управління фінансовим станом підприємства можливо сказати, що метою
фінансового управління є забезпечення підприємства необхідними фінансовими
ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності.
Управління фінансовим станом підприємства є одним з найбільш значимих
функціональних напрямів системи фінансового менеджменту, яка досить тісно
пов’язана з іншими системами управління. Безперечно, управління фінансовим
станом входить до загальної системи управління підприємством. Воно
відображає усі відносини, що належать до сфери фінансової діяльності
підприємства. Виступаючи при цьому носієм певних фінансово-економічних
відносин, фінансовий стан підприємства є об’єктом фінансового управління
будь-якої економічної системи. Тобто можливо зробивши висновок, що
управління фінансовим станом підприємства входить до загальної системи
управління підприємством [5].
Розглядаючи управління фінансовими відносинами яке здійснюється за
допомогою фінансового механізму, яке являє собою сукупність форм і методів,
що дозволяють досягати стратегічні, тактичні й оперативні цілі компанії.
Будь-яке сучасне підприємство хоче удосконалитися та намагається
досягти стабільного фінансового стану, тобто висловлюючи думку кожного
керівника підприємства це створення достатнього обсягу фінансових ресурсів,
що є певним гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом
та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та
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соціального розвитку. Є безліч характеристик фінансового стану підприємства,
але хочеться виділити одну з найважливіших характеристик фінансового стану
підприємства – це забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому.
Вона пов’язана зі загальною фінансовою структурою підприємства, його
залежністю від кредиторів і інвесторів [2].
Отже, фінансовий стан підприємства в сучасному ринковому середовищі
залежить не тільки від зовнішніх факторів впливу, але й від

ефективного

управлінні фінансовими ресурсами. В сучасній економічній науці відсутній
єдиний підхід до управління фінансовим станом підприємства. За основною
суттю запропонованих сучасними науковцями рішень, які можливо поділити на
два основні напрямки:
1. Вдосконалення організації управління підприємством в цілому ( в тому
числі і фінансовим станом)
2.

Вдосконалення

інструментів

управління

фінансовим

станом

підприємства.
Фінансовий стан відображає всю виробничо-господарську діяльність
підприємства. За допомогою проведення аналізу фінансового стану даного
підприємства, ним можуть зацікавитися інвестори, кредитори, менеджери та
інші мають можливість оцінити минулий, поточний і перспективний стан
підприємства в ринковому середовищі та прийняти рішення, які можуть
вплинути на його подальшу діяльність.
Аналіз фінансового стану визначає, за якими напрямками напрямами
потрібно проводити роботу, він дає можливість виявити найважливіші аспекти
та найслабкіші позиції певного підприємства.
Управління фінансовим станом підприємства базується на об’єктивних на
суб’єктивних законах суспільного розвитку, на значні та використані розподілу
готового продукту і валового доходу підприємства.
Управління фінансовим станом підприємства переслідує декілька цілей :
1. Визначення фінансового положення
2. Виявлення змін у фінансовому стані
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3. Виявлення основних чинників, що викликають зміни у фінансовому
стані
4. Прогноз основних тенденцій фінансового стану [4].
Виділяючи мету управління фінансового стану підприємства, якою є
забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення
ефективності його фінансової діяльності.
Головною метою управління фінансовим станом підприємства є:
1. виявлення проблеми його функціонування
2. розробка та реалізація заходів, направлених на швидке відновлення
платоспроможності та достатнього рівня фінансової стійкості
3.

встановлення

господарську

можливості

діяльність,

яка

підприємства

забезпечить

продовжувати

прибутковість

і

свою

зростання

виробничого процесу. [1]
Управління фінансовим станом підприємства має бути адресований на
вирішення певних завдань (рис. 1).

Завдання управління фінансовим станом
підприємства

Оптимізація структури активів
Оптимізація структури капіталу
Прискорення оборотності оборотних активів
Ефективність використання фінансових ресурсів
Збалансованість грошових потоків
Мінімізація рівня фінансових ризиків
Фінансова стійкість та платоспроможність
Максимізація прибутку

Рисунок 1- Завдання управління фінансовим станом підприємства [6].
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Сфера фінансових відносин часто є зоною підвищеної криміногенності.
Протиправні дії посадових осіб, що є адміністративними правопорушеннями і
злочинами у цій сфері, знаходять відповідні відображення у Кодексі України
про адміністративні правопорушення (КпАП) та у Кримінальному кодексі (КК)
України. У КпАП передбачена адміністративна відповідальність, наприклад за
незаконні операції з валютою і платіжними документами, приховування від
обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат, збитків, ведення
бухгалтерського обліку з порушеннями встановленого порядку, внесення
неправдивих даних до бухгалтерської або статистичної звітності тощо.
У КК України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від
сплати податків, за шахрайство з фінансовими ресурсами, за порушення
порядку випуску цінних паперів, змову про фіксування цін, приховування
банкрутства, фіктивне банкрутство тощо. Боротьба з адміністративними
правопорушеннями та кримінальними злочинами у сфері фінансової діяльності
підприємств здійснюється державними фінансовими і податковими органами та
органами внутрішніх справ [8].
Нормативне

забезпечення

фінансової

діяльності

підприємства

визначається характером його правового забезпечення і передбачає його певну
конкретизацію в умовах практичної діяльності. Зокрема, це розробка і
додержання стандартів, нормативів обігових коштів, заробітної плати,
виробничих втрат, застосування стандартів бухгалтерського обліку та ін.
Методологічне та інформаційне забезпечення нормативної діяльності
визначається в методологічних і методичних матеріалах міністерств і відомств,
Національним банком України, системою міжнародних і національних
стандартів, а також за рішенням самих підприємств у питаннях розподілу
прибутку, нормування оборотних засобів, амортизаційної політики. Фінансовий
механізм реалізується через фінансову роботу як діяльність підприємства, що
спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами і здійснення
контролю за дотриманням фінансової дисципліни [7, 10].
Отже, по-перше, фінансовий механізм це складна система, яка дозволяє
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управляти фінансовою діяльністю. По-друге, це механізм, який дозволяє
розв’язувати практично всі проблеми, але слід враховувати, що роль фінансів у
відносинах розподілу вторинна і основне регулювання здійснюється у сфері
виробництва. А також, процес механізму управління фінансовим станом
підприємства повинен здійснюватися за такими етапами: первинного впливу,
що діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, відрахування);
вторинного впливу, що діють шляхом збільшення доходів (банківські позички,
бюджетні субсидії); визначення головної мети управління; формування системи
цілей та цільових показників; поточне планування показників фінансового
стану; розробка системи заходів щодо реалізації поточних планів; контроль
показників фінансового стану підприємства. Одним з найвідповідальніших
етапів процесу управління фінансовим станом підприємства є його аналіз,
оскільки

це

процес

цілеспрямованого

підбору

відповідних

оціночних

показників для їх використання в процесі аналізу, здійснення прогнозування та
планування параметрів фінансового стану та діяльності підприємства.
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Вікторія Бабич
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто сутність понять «банківське регулювання», «сучасна
банківська діяльність» та форми державного регулювання банківської
діяльності. Запропоновані шляхи удосконалення регулювання банківської
діяльності.
Ключові слова: банківське регулювання, сучасна банківська діяльність,
адміністративне регулювання, індикативне регулювання.
Поява регулювання банківської діяльності зумовлена забезпеченням
стабільності і зростанням економіки. У статті Закону банківське регулювання є
функцією Національного банку України, вона полягає у створенні системи
норм, які регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи
банківської

діяльності,

порядок

здійснення

банківського

відповідальність за порушення банківського законодавства.
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нагляду,

Внесок в формування теоретичних основ регулювання банківської
діяльності, зробили сучасні вітчизняні науковці: К. Волинка, Н. Волкова,
Р. Герасименко, С. Гуткевич, В. Коваленко, О. Коренева, О. Крухмаль,
Н. Марченко, Г. Осовська, О. Осовський, В. Рульєв, О. Хаб’юк, Т. Чашко,
К. Черкашина та інші.
Сучасна банківська діяльність – це залучення у вклади грошових коштів
фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків
фізичних та юридичних осіб. Але розвиток банківської діяльності здійснювався
не одне століття і вважається, що перший банк був заснований в 1171 р. у
Венеції, а у XIV–XV ст. банкіри вже були потужною суспільною силою [5].
Проте, історично виділяють чотири основні етапи її розвитку:
I етап – від античності до виникнення Венеціанського банку (зародження);
II етап – з 1156 р. до заснування Англійського банку в 1694 р.
(жирообороту та державних банків);
III етап – з 1694 р. до кінця XVIII ст. (спеціалізовані банки);
IV етап – з початку XIX ст. до теперішнього часу (розширення
повноважень банків) [1]. Перший центральний банк «Ріксбанк» було створено у
Швеції в 1668 р. – на межі переходу від феодалізму до капіталізму, а у 1694 р.
був заснований Банк Англії. Перші банки не мали виключного права на емісію
грошових знаків і їх функції суттєво відрізнялися від функцій сучасних
центральних банків. Так, Банк Англії спочатку повинен був фінансувати
промисловість і торгівлю, а Банк Нідерландів – внутрішню і зовнішню
торгівлю. У сучасному вигляді центральні банки виникли в ХІХ ст. Центральні
банки – це юридичні особи з особистим статусом, особливістю якого є
відокремлення майна банку від держави. Хоча зазначене майно формально
знаходиться у державній власності, але центральний банк має право
розпоряджатися ним як власним.
Роблячи акцент на еволюційному розвитку банківської діяльності слід
визначити, що лише на четвертому етапі її історичного становлення з’являється
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необхідність розвинення системи регулювання та контролю, у зв’язку з
отриманням особливого статусу банку пов’язаного з відповідальністю за стан
економіки через вплив на масу грошей в обігу.
Сучасна система регулювання банківської діяльності включає державні та
ринкові інструменти впливу, взаємодія яких забезпечує ефективність та
соціальну відповідальність банківського бізнесу [3].
Банківське регулювання - це регламентування діяльності банків і
банківських операцій, здійснюване спеціальним державним органом - НБУ в
межах його компетенції. Вплив центрального банку на діяльність комерційних
банків здійснюється за такими основними напрямами:
- створення законодавчих та інших умов, які б дозволили банкам
реалізувати свої економічні інтереси (організаційноправовий напрям);
- встановлення економічних нормативів та нагляд за їх дотриманням із
метою

забезпечення

ліквідності

банківської

діяльності

(напрям

опосередкованого економічного впливу).
В Україні, згідно із Законами України «Про банки і банківську
діяльність»(ст.61) і «Про Національний банк України» (ст.1), функції
банківського регулювання та нагляду здійснює НБУ. Для досягнення та
підтримки стабільності банківської діяльності в організаційній структурі
центрального апарату НБУ сформовано відповідні департаменти, зокрема:
- банківського нагляду;
- інспекційних перевірок банків;
- фінансового моніторингу;
- реєстраційних питань;
- методології;
- моніторингу пов’язаних з банками осіб.
Статтею 61 України «Про Національний банк України» встановлено, що
Національний банк України здійснює державне регулювання діяльності банків
як безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду.
Відповідно до чинного законодавства як на центральному, так і на
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територіальному рівні, функціонує Комісія Національного банку України з
питань нагляду та регулювання діяльності банків, що є органом, спеціально
створеним для проведення скоординованої, зваженої і послідовної політики
щодо здійснення нагляду за діяльністю банків в Україні, яка сприятиме
успішному функціонуванню українських комерційних банків, надійному
захисту інтересів їх вкладників і кредиторів, прогнозуванню та своєчасному
реагуванню на зміни, які відбуваються у банківській системі України [7].
Комісію очолює голова на рівні першого заступника Голови Правління
Національного банку України. Персональний склад Комісії затверджується
Правлінням Національного банку України. Згідно із п.2. «Положення про
комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків» до завдань комісії входять:
1. Забезпечення стабільності та надійності банківської системи, а також
захисту кредиторів і вкладників банків.
2. Визначення пріоритетних питань діяльності банківського сектора
економіки та напрямів їх вирішення.
3. Проведення політики пруденційного банківського нагляду з метою
забезпечення підтримки довіри суспільства до банків.
4. Розроблення стратегії і тактики банківського нагляду, вибір дійових
інструментів для здійснення інтегрованого нагляду за банками.
5. Вдосконалення процесів, що запроваджуються з метою забезпечення
монолітності, послідовності та консолідованості нагляду.
6. Сприяння наданню необхідних повноважень відповідним рівням
системи банківського нагляду для забезпечення її чіткої роботи, в тому числі
щодо удосконалення потоків інформації, координації зусиль у системі
банківського

нагляду,

делегування

повноважень,

подальшого

розвитку

процедур щодо своєчасного й ефективного прийняття рішень та реагування
тощо.
7. Сприяння законодавчому забезпеченню діяльності банківського нагляду,
ініціювання нових і удосконалення чинних законів та нормативних актів,
опрацювання пропозицій, що надходять із зовнішніх джерел, періодичний
перегляд загальної інфраструктури банківського законодавства.
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8. Розроблення методологій, які забезпечуватимуть Голову Національного
банку України, членів Правління та керівництво банківського нагляду усіх
рівнів необхідною інформацією про стан банківської системи, тенденції
фінансового розвитку, розроблення системних питань та запланованого
реагування.
9. Розроблення заходів щодо запобігання злочинності та правопорушенням
у банківській системі.
10. Накопичення міжнародного досвіду та організація співробітництва з
питань банківського нагляду з міжнародними організаціями і налагодження
контактів з національними наглядовими інстанціями.
11. Проведення підготовки кваліфікованих висновків про проекти законів
України та нормативні акти Національного банку України.
12.

Проведення

комплексної

оцінки

фінансовоекономічного

стану

банківської системи в цілому, визначення тенденцій її розвитку та надання
пропозицій Правлінню Національного банку України щодо адекватного
реагування.
Згідно із ст. 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [9]
державне регулювання банківської діяльності НБУ здійснює в 2 формах – в
формі адміністративного регулювання та індикативного [9].
Під час кризових явищ або дисбалансу грошово-кредитної системи
застосовуються форми адміністративного регулювання, в яких покладено
використання засобів впливу переважно організаційно-владного характеру.
Адміністративне

регулювання

де-факто

передбачає

запровадження

у

банківській діяльності заборон, вимог та обов'язків. Наприклад, вимоги до
реєстрації та ліцензування банків. Адміністративне регулювання, як правило, є
прямим, хоча непряма дія не виключена. За допомогою адміністративного
регулювання забезпечується нормальне функціонування банківської системи
України відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку України.
Адміністративне регулювання здійснюється у правовій формі, тобто
17

шляхом видання нормативно-правових актів. Це дає можливість визначати
певні вимоги й умови щодо: реєстрації банків і ліцензування їх діяльності;
встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; застосування санкцій
адміністративного чи фінансового характеру; нагляду за діяльністю банків;
надання рекомендацій щодо діяльності банків [2, 3, 6].
Для введення щоденного контролю за діяльністю банків і виконанням
ними вимог Національного банку щодо усунення допущених порушень може
встановлюватися особливий режим контролю за їх діяльністю, який є
додатковим інструментом банківського нагляду, що використовується, як
правило, одночасно із заходами впливу, які встановлені ст. 73 Закону «Про
банки і банківську діяльність».
На відміну від адміністративного, індикативне (економічне) регулювання
передбачає використання комплексу змінних індикаторів фінансової сфери, що
дають можливість Національному банку України за допомогою інструментів
(засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання
грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності
грошової одиниці України як передумови для економічного зростання [4, 8, 11].
При здійсненні індикативного регулювання за допомогою таких засобів
Національний банк України реалізує свої владні повноваження через
інструменти, що мають суто економічний зміст, хоч і тут регулювання
здійснюється у правовій формі, тобто шляхом видання правових актів.
До таких засобів впливу можна віднести:
- встановлення обов'язкових економічних нормативів;
- визначення норм обов'язкових резервів для банків;
- встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від
активних банківських операцій.
У цих випадках індикативне регулювання поєднується з адміністративним,
оскільки,

наприклад,

встановлення

кількісних

значень

обов'язкових

економічних нормативів (індикативне регулювання) є водночас вимогою щодо
діяльності банків (адміністративне регулювання).
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Визначення процентної політики НБУ здійснюється з метою ефективного
управління грошово-кредитним ринком, обсягами грошової маси в обігу,
виконання функції кредитора останньої інстанції шляхом встановлення за
операціями Національного банку України таких процентних ставок: облікова,
за кредитами овернайт, рефінансування, за депозитами овернайт, залучення
тимчасово вільних коштів банків згідно з «Положенням про процентну
політику Національного банку України» [10].
Індикативне регулювання включає методи, що передбачають використання
засобів впливу непрямого (побічного) характеру. До них, зокрема, можна
віднести:
- визначення процентної політики;
- рефінансування банків;
- кореспондентські відносини;
- управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;
- операції з цінними паперами на відкритому ринку;
- імпорт та експорт капіталу.
Непрямий характер впливу проявляється у тому, що він здійснюється
опосередковано, через відносини, в яких Національний банк України виступає
не як орган державного управління, а як юридично рівноправний суб'єкт.
Діяльність Національного банку України як власне банку, що здійснюється у
зазначених формах, багато в чому визначає ситуацію на фінансовому ринку в
державі, а через це впливає й на поведінку інших його учасників. Наприклад,
здійснюючи валютні інтервенції, Національний банк України впливає на курс
національної валюти; збалансовує попит і пропозицію на іноземну валюту і тим
самим запобігає спекулятивним проявам з боку банків, що і є однією з цілей
регулювання банківської діяльності у цьому випадку [3].
Органом контролю банку є ревізійна комісія, яка підпорядковується
загальним зборам, та внутрішній аудит банку, який підпорядковується раді
банку. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансовогосподарської діяльності
банку за дорученням загальних зборів учасників, спостережної ради банку або
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на вимогу учасника , які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
голосів. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх
та внутрішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія доповідає про результати
ревізій та перевірок загальним зборам учасників чи спостережній раді банку.
Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів банку. Без висновку
ревізійної комісії загальні збори учасників не мають права затверджувати
фінансовий звіт банку. Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом
дорадчого голосу у засіданнях спостережної ради та правління банку. Засідання
ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік
[9].
Для

покращення

регулювання

банківської

діяльності

необхідно

удосконалити рівень капіталізації банків, позбутися від установ які не
дотримуються

вимог

законодавства,

здійснюють

відмивання

грошей,

удосконалити порядок створення та ліцензування банків, постійно моніторити
комерційні банки, їх фінансовий стан, здійснювати внутрішній та зовнішній
аудиторський контроль.
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Наталія Бабкіна
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА
РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У роботі визначено поняття фінансового ринку, розглянуто теоретикометодологічні

основи

розвитку

банківських

установ.

Визначено

роль

вітчизняних банківських установ на ринку фінансових послуг.
Ключові слова: банківські установи, фінансові послуги, фінансова система,
фінансовий ринок, ринок фінансових послуг.
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В умовах розвитку євроінтеграційних процесів економіки сфера
діяльності банків на світовому фінансовому ринку розширюється, збільшується
їхній капітал та активи, гострішою стає конкуренція. Банки впроваджують та
використовують нові технології проведення операцій на ринках позикових
капіталів, фондовому ринку, приймають участь у розміщені облігацій,
використовують похідні фінансові інструменти, розширюють діяльність на
валютному ринку, активно впроваджують операції з дорогоцінними металами.
Зазначене свідчить, що сучасні банківські установи займають домінуючі
позиції як на національних фінансових ринках, так і на світових.
Теоретичні засади розвитку структури та відносин на фінансовому ринку
певною мірою визначені у фінансовій літературі. Проте, в Україні, нажаль,
досить мало досліджень присвячених проблемам впливу банків на розвиток
інфраструктури фінансового ринку. В працях вітчизняних науковців переважно
розглядаються окремі аспекти особливостей фінансових відносин та діяльності
банків на фінансовому ринку, хоча стратегічні орієнтири діяльності банків як
ланки фінансової системи та домінуючого посередника (суб’єкта) фінансового
ринку як у вітчизняній, так і в іноземній науковій літературі досі залишалися
невизначеними.
Отже, актуальність вирішення проблем визначення ролі банків у
забезпеченні руху фінансових потоків на фінансового ринку зумовила
необхідність поглибленого дослідження зазначених процесів.
Проведене нами дослідження дозволяє зробити висновок, що на сьогодні
серед науковців не існує єдиного підходу щодо визначення сутності та
структури фінансового ринку. У зв’язку з цим у досліджені проаналізовано
основні визначення, що наводяться в навчальній та науковій літературі з даного
питання.
Л. Алексеєнко в свою чергу вважає що «Фінансовий ринок це сукупність
економічних відносин, які виникають при формуванні попиту і пропозиції на
специфічні фінансові послуги, пов’язані з купівлею-продажем фінансових
активів, що знаходяться у власності економічних суб'єктів».
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З наведеного визначення можна зробити висновок, що на фінансовому
ринку не тільки відображаються процеси попиту та пропозиції фінансових
активів, але й формуються певні відносини між покупцем та продавцем з
приводу придбання фінансових активів. В. Шелудько також вважає, що
фінансовий ринок це система економічних та правових відносин, пов’язаних із
купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів.
Деякі автори, як В. Опарін, В. Шелудько, В. Ходаківська вважають, що
фінансовий ринок це сукупність певних відносин, пов’язаних з купівлеюпродажем специфічного товару [2, с. 86].
На думку В. Опаріна, Фінансовий ринок це сукупність обмінноперерозподільних

відносин,

пов’язаних

з

процесами

купівлі-продажу

фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової
діяльності [4, с. 41].
На

наш

погляд,

теоретико-методологічні

проблеми

визначення

інфраструктури фінансового ринку пов’язані з відсутністю єдиного трактування
основоположних фінансових категорі та їх взаємзв’язку. Тому нашим
завданням, перш за все, є уточнення деяких понять для більш чіткого розуміння
процесів, що відбуваються на фінансовому ринку.
Основною метою статті є визначення ролі банківських установ на
фінансовому ринку. Для досягнення мети у статті вирішені наступні завдання:
сформульовано поняття фінансового ринку та його інструментів, визначено
місце банківських установ в інфраструктурі фінансової системи України
Отже, основним товаром на фінансовому ринку є фінансові ресурси у
грошовій формі, а покупці купують ці ресурси у вигляді різноманітних
фінансових послуг (фінансових інструментів), тобто для покупців ці ресурси є
активами продавців (фінансових посередників).
Проведений нами аналіз дозволяє сформулювати таке визначення
фінансового ринку це сукупність економічних відносин, що полягає у
здійсненні процесів купівлі-продажу тимчасово вільних фінансових ресурсів
між

домогосподарствами,

суб’єктами

господарювання,

державою

та

іноземними суб’єктами через систему специфічних інструментів (послуг)
фінансових посередників на основі взаємодії попиту та пропозиції.
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Специфіку взаємовідносин між різними складовими фінансового ринку та
фінансової системи відображено на рис.1
Міжнародні фінанси

Фінансові інструменти

Фінансові ресурси

Покупці фінансових ресурсів

Фінансові посередники

Продавці вільних фінансових послуг

Сфери та ланки фінансової системи

Рисунок 1 – Сучасна інфраструктура національних фінансових систем
[2,4].
Фінансовий ринок виник як наслідок появи потреби в додатковій формі
мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави.
Досконалий фінансовий ринок – це ринок, який може точно та своєчасно
відображати попит і пропозицію фінансових ресурсів і з найменшими затратами
звести за допомогою посередників одне з одним постачальників та споживачів
грошей або капіталу [1, с.26].
Побудова реального та ефективного фінансового ринку потребує
закладення в його основу певних принципів, вимоги яких повинні враховувати
у своїй діяльності всі його учасники (суб’єкти). Наприклад, саме такі принципи
організації діяльності фінансового ринку, як вільний доступ до ринкової
інформації і ринкових інструментів для всіх учасників, прозорість ринку й
реальний захист інвесторів, ліквідність фінансових інструментів ринку,
конкурентоспроможність
стандартам
вищевказане,

є

основними
основу

та

ефективність,
і

відповідність

для

банківських

установ.

формування

фінансового

ринку

міжнародним
Підсумовуючи

становлять

саме

банківські системи. Сутність поняття фінансового ринку, а також його роль, в
економіці держави, найкраще розкривається в його функціях.
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Основною його функцією є мобілізація тимчасово вільних фінансових
ресурсів населення, суб’єктів господарювання, державних установ, іноземних
інвесторів та їх трансформація у капітал. Вона проявляється в тому, що через
механізм фінансового ринку окремими його суб’єктами тимчасово вільні
фінансові ресурси, залучаються для ефективного використання в економіці
країни.
Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що в такій ситуації
вітчизняні банки не мають відповідних конкурентів на фінансовому ринку і є
фактично монополістами на ринку фінансових послуг, що, на наш погляд,
негативно впливає на розвиток фінансового ринку України і недостатньо
забезпечує фінансовими ресурсами реальний сектор економіки та населення
країни.
Питання достатності фінансових ресурсів насамперед стосується
впливу банківського сектора на стан розрахунків на фінансовому ринку та
дотримання суб'єктами ринку платіжної дисципліни.
Водночас слід зазначити, що зростання ролі банківської системи в
соціально- економічних процесах в Україні, нові умови функціонування
фінансового ринку, поява на кредитному ринку нових кредитних інструментів
та технологій зумовлюють необхідність дослідження низки проблемних
питань

теоретичного

та

практичного

характеру,

що

супроводжують

банківську діяльність на фінансовому ринку.
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У статті розкрито сутність банківського кредиту та його вплив на розвиток
реального сектору економіки. Досліджено трактування поняття, сутності та
ролі банківського кредиту як економічної категорії. Проаналізовано зміну
кількості комерційних банків України та показники їх кредитної діяльності.
Здійснено порівняння динаміки ВВП та обсягів наданих кредитів.
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями.

Реалії

сьогодення

України

характеризуються

недостатністю фінансових ресурсів у зв’язку зі значним бюджетним дефіцитом,
інвестиційною непривабливість країни через політичну та економічну
нестабільність. Війна на Сході України та наслідки коронавірусної інфекції
сприяють зниження ділової активності суб’єктів господарювання та практично
унеможливлюється залучення достатніх обсягів зовнішніх ресурсів. У цій
ситуації великі сподівання покладаються на вітчизняні комерційні банки, які
можуть стати тією ключовою частиною, що зможе забезпечити стабільний
розвиток реального сектору економіки.
Метою статті є аналіз стану кредитування комерційними банками України
реального сектору економіки.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження розвитку
банківського кредитування реального сектору економіки розглядали у своїх
працях багато науковців, зокрема: Гасій О. В., Гнидюк І. В., Дмитрук В. О.,
Жердецька Л. В., Забчук Г. М., Замкова Н. Л., Іршак С. О., Клименко В. І.,
Кремень В. М., Лещук Я. І., Пасінович І. І., Романовська Ю. А., Сегеда Л. М. та
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інші. Не зменшуючи значення наукового доробку зазначених авторів варто
зазначити, що проблема кредитування підприємств та визначення пріоритетних
галузей на рівні регіону залишається актуальною.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічний розвиток країни
залежить від ефективності функціонування банківської системи, оскільки вільні
ресурси, які належать саме фінансовому сектору, здатні забезпечувати
стабільний розвиток реального сектора економіки.
Реальний сектор економіки – сукупність галузей економіки, які
виробляють матеріальні і нематеріальні товари та послуги, за винятком
фінансово-кредитних і біржових операцій, що відносяться до фінансового
сектору економіки.
У Законі України «Про банківську діяльність» зазначено, що банківський
кредит – це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошових коштів,
будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будьяке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання
позичальника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми [1].
Різні науковці мають своє бачення стосовно трактування поняття, сутності
та ролі банківського кредиту як економічної категорії. Зокрема, Кремень В. М.,
Кремень О. І. та Гуляєва Л. П. доводять, що джерело фінансових ресурсів
банківське кредитування відіграє важливу роль у забезпеченні відтворювальних
процесів в економіці, сприяє створенню нових суб’єктів господарювання
підприємства, збільшенню кількості робочих місць і зайнятості населення та
забезпечує соціально-економічний розвиток та економічне зростання. За таких
обставин розвиток банківського кредитування має не тільки виконувати
основну роль у процесі перерозподілу капіталу, а й бути ключовим елементом
економічного зростання та розвитку національної економіки [2].
Забчук Г. М. розглядає активізацію банківського кредитування реального
сектора економіки як передумову відновлення економічного зростання.
Акумуляція необхідних інвестицій у реальний сектор економіки передбачає
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активізацію кредитної діяльності комерційних банків. При цьому саме
найактивнішу участь у вирішенні цього питання має брати держава, яка,
використовуючи

інструменти

регулювання,

забезпечує

стимулювання

банківського кредитування з метою розвитку реального сектора економіки [3].
Іршак О. С. та Лещук І. Я. вважають вплив кредитної діяльності на
реальний

сектор

економіки

країни

беззаперечним.

Для

ефективного

використання потенціалу кредиту й активізації кредитної діяльності банків в
Україні потрібно розробити державну стратегію стимулювання економічного
зростання, а саме зосередити увагу на розвитку кредитної діяльності економіки.
Також банки повинні кредитувати пріоритетні для держави сектори економіки,
національні проєкти і програми, знижувати обсяги проблемної заборгованості
тощо [4].
На думку Л. М. Сегеди «…банківське кредитування реального сектору є
потужним джерелом фінансування підприємницької діяльності, що покликане
забезпечити процеси розширеного відтворення в суспільстві за рахунок
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, тому активізація банківського
кредитування реального сектора економіки є важливим завданням економічної
політики, вирішення якого матиме суттєвий соціально-економічний ефект для
розвитку України» [5].
Гнидюк І. В. доводить, що належне функціонування організаційноекономічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку через
узгодження управлінських рішень і, відповідно, досягнення певних пропорцій
між усіма його складовими компонентами забезпечить досягнення як
стратегічних, так і тактичних фінансових цілей банку, сприятиме підвищенню
рівня прибутковості, пониженню ризиків, контролю та підтриманню ліквідності
і платоспроможності на достатньому рівні, що позитивно вплине на
забезпечення фінансової стійкості й підвищення ефективності діяльності банку
[6].
О. В. Гасій та В. І Клименко обґрунтовують, що розвиток кредитної
банківської діяльності є важливою складовою стабілізації національної
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економіки, і на основі оцінки інституціонального складу банківської системи
України доводять необхідність створення передумов формування законодавчої
бази щодо її розширення за рахунок нових видів банків регіонального значення
[7].
Підтримуємо думку науковців Н. Л. Замкової та І. В. Гнидюк, що наразі
актуальним питанням є фінансове облаштування всіх рівнів бюджетної системи
та забезпечення їх соціально-економічного розвитку. Особливе значення в
дослідженні цього питання належить фінансовій політиці субнаціонального
рівня України. Таку політику варто розглядати у напрямку бюджетної,
податкової, кредитної та інвестиційної політик регіону [8].
І. І. Пасінович та В. О. Дмитрук вважають, що на регіональному рівні слід
розробляти

механізми

стимулювання

як

банків

щодо

кредитування

корпоративних клієнтів, так і самих господарюючих суб’єктів залучати
кредитні ресурси під конкретні інвестиційні й інноваційні програми [9].
Нестабільна ситуація політична та економічна ситуація в країні має
негативний вплив на якість кредитних портфелів. Внаслідок цього в Україні
значно скоротилася кількість банківських установ (рис. 1).

Рисунок 1 – Кількість комерційних банків в Україні з 2008 по 2021 рр. [10].
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В Україні значно скоротилася кількість комерційних банків, відбулося так
зване «очищення» банківської системи. Протягом 2010–2014 рр. кількість
комерційних банків залишалася практично незмінною. Порівняно з 2014 р. на
01.01.2021 року кількість діючих банків скоротилася на 58,9%, що у кількості
становить 106 банківських установ. При цьому кількість банків з іноземним
капіталом змінилася незначно.
На рис. 2 розглянемо динаміку ВВП та обсягу наданих кредитів
банківськими установами.
За даними рис. 2 спостерігається зростання показників ВВП та обсягів
наданих кредитів, але темпи зростання ВВП є значно активнішими. Це
пояснюється тим, що у споживачів банківських послуг є недовіра до фінансовобанківської системи. Як наслідок, підприємства реального сектора економіки
мають значні втрати обігових коштів.

Рисунок 2 – Динаміка ВВП та обсягів наданих кредитів у 2010-2020 рр.,
млн. грн.
У табл. 2 розглянемо структуру обсягів кредитування банківським
сектором України.
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Таблиця 2 – Показники кредитної діяльності комерційних банків України у
2016-2020 рр.
2016 рік
млн.
%
грн.

Показник
Надані кредити

988686

100

Кредити органам
1503
0,2
державної влади
Кредити
суб’єктам
829774 83,9
господарювання
Кредити фізичним
157378 15,9
особам
Кредити
небанківським
32
фінансовим
установам

2017 рік
млн.
%
грн.

2018 рік
млн.
%
грн.

2019 рік
млн.
%
грн.

2020 рік
млн.
%
грн.

1007132

100

1144904

100

1061873

100

980499

100

1011

0,1

2508

0,2

4068

0,4

6560

0,7

848818

84,3

939037

82,0 8456377 79,6 770164 78,6

157287

15,6

203321

17,8

212133

15

-

38

-

35

20,0 203757 20,7
-

19

За період, який аналізувався обсяги наданих кредитів знаходяться
фактично на сталому рівні. Варто зазначити, що за весь досліджуваний період
обсяги кредитування суб’єктів господарювання має найбільшу питому вагу (у
середньому 80%) у структурі та значно перевищує обсяги кредитування
фізичних осіб. Протягом останніх двох років відбувається зростання показника
кредитування органів державної влади, хоча у структурі його значення не
перевищує 1%.
2020 рік докорінно змінив життя планети, суттєво вплинув на економіку і
політику багатьох країн, України не є виключенням. У 2020 році в Україні
ставки за банківськими кредитами взяли чіткий тренд на зниження. На кінець
року вартість кредитів у національній валюті складає у середньому 12-15%,
ставки в іноземній валюті теж знизилися і складають 4-6%.
Після запровадження карантину надзвичайно важливим було не зупинити
кредитування підприємств і населення. Незважаючи на зниження бізнесактивності,

обсяг

наданих

кредитів

фізичним

особам

та

суб’єктам

господарювання значно не змінився, при порівнянні з попереднім 2019 роком.
Суттєвою допомогою банкам і бізнесу виявилися вчасно розроблені НБУ і
урядом продукти і програми підтримки. Були запроваджені і запрацювали нові
корисні інструменти НБУ для підтримки ліквідності банків: довгострокові
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-

кредити рефінансування до п’яти років під плаваючу облікову ставку НБУ;
своп процентної ставки для хеджування ризиків; програми підтримки малого
бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%», портфельних гарантій для малого та
середнього бізнесу і пільгової іпотеки від уряду.
Провівши дослідження, маємо підстави стверджувати, що банківські
кредити відіграють важливу роль у забезпеченні і підтриманні економічного
зростання та сталого розвитку реального сектору економіки. Враховуючи
виклики часу комерційним банкам потрібно розвивати такі продукти
банківської системи:
- збільшення обсягів кредитування і банківського фінлізингу;
- дистанційні сервіси для бізнесу;
- мобільний банкінг для фізичних осіб;
- збільшення банківських крос-продажів.
Виходячи з аналізу поточної ситуації та враховуючи висновки і прогнози
вітчизняних та іноземних експертів, можна говорити, що українська банківська
система загартована і стабільна, але все ще залишається вразливою у разі
подальших непередбачуваних шоків і невизначених подій. Тому поновлення
співпраці з МВФ, розблокування спірних питань і зняття перешкод для початку
надання чергових кредитних траншів залишаються головними пріоритетами на
майбутні періоди.
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Страхування є невід’ємним елементом фінансової системи будь-якої
соціально-економічної формації, покликаним забезпечити захист майнових
інтересів

громадян,

господарюючих

суб’єктів

і

держави.

Зміни,

які

відбуваються у житті суспільства стратегічний курс України на інтеграцію до
Європейського Союзу та світового співтовариства стають визначальним
фактором економіко-правових перетворень у країні, у тому числі у питаннях
подальшого розвитку страхового ринку. Страховий ринок - це особлива сфера
грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга страховий захист, на якому формуються попит і пропозиція на цю послугу.
Об'єктивними умовами існування страхового ринку є суспільна потреба у
страхових послугах та наявність страховика, здатного її задовольнити. На
ринку відбувається суспільне визнання страхової послуги, а його головною
функцією є акумуляція та розподіл страхового фонду. А тому страховий ринок
ще визначають як інструмент розподілу страхового фонду для забезпечення
страхового захисту фізичних та юридичних осіб [5, с. 76].
Сучасний страховий ринок формується в умовах поступового підвищення
базових

макроекономічних

показників,

зокрема

зростання

валового

внутрішнього продукту, низькі темпи інфляції, стабільність національної
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валюти, що дає змогу забезпечити динамічний його розвиток.

Страхова

компанія - це юридична оформлена одиниця підприємницької діяльності, яка
бере на себе зобов'язання страховика і має на це відповідну ліцензію.
Проблема полягає в недовірі населення до діяльності страхових компаній,
оскільки при сплаті страхувальником своїх внесків, він хоче бути впевненим,
що у разі настання страхової події йому буде надано страхове відшкодування у
повній мірі або у частині відповідальності страховика.
Мета статті полягає у розвитку страхування на етапі удосконалення та
реформування певних цілей і завдань для їх подальшого вирішення.
Дослідженням питань розвитку страхування присвячені праці багатьох
науковців, таких як: Александрова М. М., Базилевич В.Д., Базилевич К.С.,
Безугла В. О., Мачуський В. В. Проте, не дивлячись на досить суттєві здобутки
дослідників, питання розвитку страхування в Україні залишаються недостатньо
дослідженими.
Термін "страхування", на думку західних філологів, має латинське
походження. В основі його — слова "securus" і "sine cura", які означають
"безтурботний". Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та
безпеки. У багатьох слов’янських мовах, у тому числі й в українській,
виникнення терміна "страхування" пов’язують зі словом "страх" [2, с. 208].
На сьогоднішній момент Україна перебуває у складній економічній й
політичній ситуації, коли держава не може забезпечити достатній рівень
матеріального добробуту громадян. Пандемія, яка охопила багато країн світу,
стала причиною не лише високої захворюваності людей, але й ряду фінансовоекономічних негараздів. Під час такого кризового періоду, ринок фінансових
послуг зазнає певних змін. Суб’єкти повинні пристосуватись до сучасної
ситуації та приймати рішення, які сприятимуть їх розвитку не лише під час
кризи, але й у майбутньому. В умовах пандемії утворюються нові загрози для
успішного функціонування страхових компаній, проте, і виникають можливості
для їх розвитку.
Страхування в житті людини є надзвичайно актуальним, адже дозволяє
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вирішити багато проблем. Насамперед, допомагає у випадку, коли людина
тимчасово або назавжди втратила працездатність, коли виникають проблеми
щодо здоров’я дітей, чи у випадку настання певних несприятливих подій у їх
житті тощо. Більшість громадян неспроможні самостійно компенсувати такі
неочікувані втрати, а залучення до послуг страхових компаній за порівняно
невелику плату дозволяє розраховувати на швидку компенсацію втрат.
Страхування поєднує в собі можливість для громадян одержати страховий
захист від існуючих ризиків та заощадити кошти. Страхування дозволяє людям
обирати, які ризики є прийнятними для них, а від яких вони б хотіли себе
захистити.

Ефективний

домогосподарствам,

сектор

страхування

підприємствам,

комерційним

надає

значні

діячам,

вигоди

державі

та

фінансовому сектору [3, с. 203].
Згідно із Законом України "Про страхування", страхування - це вид
цивільно-правових відносин із захисту майнових інтересів громадян і
юридичних осіб при настанні певної події, визначеної договором страхування
чи чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються
шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів [1].
Страхування може бути добровільним або обов'язковим. Обов'язкове
страхування

регулюється

законом

(він

встановлює

перелік

об'єктів

обов'язкового страхування, обсяги страхової відповідальності, рівень або норми
страхового забезпечення, порядок визначення тарифних ставок, періодичність
внесення страхових платежів, основні права та обов'язки страховика та
страхувальника), відповідно до якого страховик зобов'язаний застрахувати
відповідні об'єкти, а страхувальник — вносити належні страхові платежі.
На відміну від обов'язкового, добровільне страхування спирається на
волевиявлення страхувальника.
Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі
договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок
здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування,
що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону
України "Про страхування". Конкретні умови страхування визначаються при
укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
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Добровільне

страхування

здійснюється

на

основі

договору

між

страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення
добровільного страхування встановлюються правилами страхування, що їх
встановлює

страховик

встановлюються

при

самостійно.
укладенні

Конкретні

договору

умови

страхування

страхування.

Добровільне

страхування не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших
правовідносин, не пов'язаних зі страхуванням.
Видами добровільного страхування можуть бути: страхування життя;
страхування від нещасних випадків; медичне страхування; страхування
здоров'я на випадок хвороби; страхування кредитів; страхування інвестицій;
страхування фінансових ризиків; страхування виданих гарантій та прийнятих
гарантій; інші види добровільного страхування.
Добровільна форма страхування побудована на додержанні зазначених
нижче принципів:
1. Добровільне страхування діє здебільшого на добровільних засадах. За
ним страхові відносини оформляють у договорі страхування, що укладають
відповідно до правил страхування. Правила страхування страховик самостійно
розробляє для кожного виду страхування. У них визначають загальні умови й
порядок здійснення конкретним страховиком окремих видів страхування.
2. Добровільно беруть участь у страхуванні лише страхувальники.
Страховик не має права відмовитися від страхування об’єкта, якщо бажання
страхувальника не суперечить умовам страхування. Цей принцип гарантує
видання договору страхування після першої вимоги страхувальника.
3. Вибіркове охоплення добровільним страхуванням пов’язане з тим, що не
всі страхувальники хочуть брати у ньому участь. Крім того, за умовами
страхування діють обмеження для укладення договорів.
4. Добровільне страхування завжди обмежене строком страхування.
Водночас початок і закінчення строку зазначені в договорі. Безперервність
добровільного страхування можна забезпечити лише шляхом повторного
переукладання договорів на новий строк.
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5. Добровільне страхування діє лише в разі сплати разового або
періодичних страхових внесків. Несплата чергового внеску за добровільним
страхуванням призводять до припинення дії договору страхування.
6. Страхове забезпечення з добровільного страхування залежить від
бажання страхувальника. За майновим страхуванням страхувальник може
визначити розмір страхової суми в межах страхової оцінки майна. За особистим
страхуванням страхову суму за договором установлюють за домовленістю
[5, с. 302].
Існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для
підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В Україні
цей сектор знаходиться на ранній стадії свого розвитку і має деякі проблеми.
Нехобхідно висвітлити, як вплинула пандемія на роботу українських
страховиків у 2020 році. Ринок страхування зростав навіть в умовах карантину.
Станом на 30.06.2020 в реєстрі 215 страховиків, 10 з них знаходиться на
території ООС та Автономної Республіки Крим. Тенденція зменшення кількості
страховиків триває з 2010 року значна частина страховиків виходить з ринку за
власною ініціативою. Ця тенденція зберігалась у 2020 році: виключено
20 страховиків, проте включено 2 (табл. 1).
Таблиця 1 – Кількість страхових компаній в Україні протягом 2018-2020
рр., млрд. грн. [7].
Страхові компанії

2018

2019

I-му півріччі 2020

Загальна кількість

291

249

215

«non- Life»

260

223

195

«Life»

31

26

20

Станом на 30.06.2020 активи страховиків склали 62 млрд. грн. Страховики
показали зростання страхових премій на 4,4%. Загальний обсяг страхових
премій становив 21 млрд грн., про це йдеться в повідомленні Національному
банку (табл. 2).
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Таблиця 2 – Страхові премії протягом 2018-2020 рр., млрд. грн. [8].
Страхові премії

2018

2019

I-му півріччі 2020

Від фізичних осіб

8 570,2

10 158,0

9 590,6

Від юридичних осіб

7 699,2

10 175,4

9 611,4

Вхідне перестрахування

7 155,9

6 957,7

1 829,5

Водночас премії зі страхування життя зростали швидше – на 10% і
становили 2,3 млрд грн. Рівень страхових виплат у першому півріччі склав 35%
у порівнянні з близько 25% у попередні періоди. На це вплинув вихід з ринку
частини страховиків, які історично займались вхідним перестрахуванням з
низькими показниками страхових виплат.
В Національному

банку України повідомляють, частка вхідного

перестрахування у валових страхових преміях зменшилась з 25% до 9%,
вихідного – з 33% до 20%.
Запровадження карантину дало поштовх стрімкому розвитку електронної
комерції

в

страхуванні,

що

починає

конкурувати

з

класичними

територіальними мережами продажів та стає їх невіддільною частиною. Значна
кількість страховиків ухвалили рішення зберегти ці зміни та після завершення
карантину. Страховики змогли зберегти прийнятний фінансовий результат
через помірне зростання страхових премій, сталі показники збитковості,
відсутність знецінення активів.
Щодо страхового портфелю він залишається сталим, а саме: медичне
страхування - 2 770 млрд.грн.,

страхування від нещасних випадків –

820 млрд.грн., страхування майна та вогневих ризиків – 2 084 млрд.грн.,
страхування фінансових ризиків – 1 459 млрд.грн., страхування життя –
2 294 млрд.грн., інші страхування – 3 996 млрд.грн. [8].
Низький попит на страхові послуги в Україні зумовлений насамперед
такими факторами:
-

недовіра до непрозорого ринку страхування та фінансової системи

загалом;
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-

немає дієвої системи захисту прав споживачів страхових послуг;

-

фінансова необізнаність громадян у страхових продуктах;

-

низька платоспроможність населення;

-

неринкова поведінка страховиків щодо споживачів;

-

низький рівень кваліфікації страхових посередників.

В рамках реформування страхового ринку, підвищення рівня якості послуг
на страховому ринку, а також підвищення його інвестиційного потенціалу
доцільно реалізувати наступні заходи нормативно-правового, організаційнометодологічного та інформаційного характеру:
− впровадження нормативів достатності капіталу у спосіб, що утруднює
псевдострахування;
− розробка та реалізація заохочувальних заходів для страховиків, що
добровільно дотримуються у своїй діяльності стандартів прозорості та
підвищених вимог до платоспроможності і впровадженні міжнародних
стандартів фінансової звітності;
− удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності актуаріїв,
завершення створення в Україні системи підготовки та сертифікації актуаріїв з
поступовою передачею цих функцій саморегулівній організації;
− запровадження стимулюючої податкової політики для розвитку
особистого страхування, довгострокового страхування життя, в тому числі
інвестиційного, участі страховиків у системі недержавного пенсійного
забезпечення, обов'язкового медичного страхування шляхом віднесення частки
внесків з цих видів страхування на валові витрати юридичних осіб та
удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб;
−

забезпечити

розроблення

та

впровадження

додаткових

актів

законодавства, що сприятимуть запобіганню використання страхового ринку
для проведення протиправних і сумнівних операцій та шахрайства, включаючи
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [4, с. 582].
Отже, можна констатувати, що практично вже створені організаційні і
правові основи для формування ринкових відносин у страхуванні та розвитку
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ринків окремих страхових продуктів на різних рівнях. Проте потрібне
вдосконалення

в

напрямі

більш

чіткої

регламентації

організаційно-

управлінських питань розвитку страхування та визначення фінансових
результатів роботи страховиків.
В умовах ринкової економіки добровільне страхування стає пріоритетним,
і у зв’язку з цим на часі стоїть важлива проблема відродження довіри населення
до страхування як однієї з дієвих форм соціального захисту громадян і
посилення уваги страховиків до населення, як основного партнера.
Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного регулювання
страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності
страховиків і страхувальників. Важливим напрямом залишається впровадження
зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного регулювання
страхового ринку, оскільки в розвинутих країнах існує чітка національна
система координації діяльності страхових організацій при провідній ролі
держави в розробці програм і стратегії розвитку страхування, а також є
позитивний досвід розвитку кооперативних страхових організацій.
Таким чином, з метою покращення ситуації на страховому ринку доцільно
реалізувати низку системних різнопланових заходів, спрямованих на усунення
як хронічних проблем, так і тих, що спричинені фінансовою та економічною
кризами.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ
Статтю присвячено актуальним питанням розвитку ринку страхових послуг
України. У ході дослідження розглянуто теоретичні засади функціонування
страхового ринку й розглянуто основні тенденції його розвитку протягом
2016-2020 рр. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми
функціонування ринку страхових послуг України та сформульовано пропозиції
щодо підвищення рівня його ефективності.
Ключові слова: страхування, страхові послуги, ринок страхових послуг.
Ринок страхових послуг відіграє значну роль в економіці будь-якої
держави, забезпечуючи формування фондів грошових коштів, достатніх для
покриття результатів настання несприятливих подій, і тим самим знижуючи
ризики функціонування економічних суб'єктів. Страховий ринок посідає
важливе місце в системі фінансових механізмів захисту суспільства від
несприятливих подій, будучи однією з найважливіших частин економічної
інфраструктури

країни,

дозволяє

акумулювати

величезні

довгострокові

інвестиційні ресурси, залучаючи кошти через пенсійні програми і програми
страхування життя. Розширення страхового бізнесу створює робочі місця,
активізує впровадження інновацій, стимулює стійкість економіки та пом'якшує
наслідки глобальних ризиків.
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Теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку страхового
ринку досліджували у своїх працях зарубіжні й вітчизняні вчені, такі як
В.Д.

Базилевич,

О.В.

Козьменко,

В.А.
К.П.

Борисова,

О.О.

Космінський,

Гаманкова,
М.В.

Є.

Ласточкіна,

Ю.

Голишева,

Р.В.

Пікус,

І.О. Сударікова, І. М. Цуркан, В.І. Шевченко, та інші.
Проте постійні зміни зовнішнього середовища його функціонування,
удосконалення інструментів і форм державного регулювання страхового ринку,
вплив нових непередбачуваних явищ, зокрема пандемії COVID-19, викликають
необхідність постійного вивчення тенденцій розвитку ринку страхових послуг з
метою забезпечення його ефективної роботи.
Метою статті є аналіз стану страхового ринку, основних проблем його
розвитку в сучасних умовах та визначення напрямів подальшого розвитку
ринку страхових послуг в Україні в контексті підвищення рівня його
конкурентоспроможності.
Узагальнення підходів різних авторів до теоретичного розуміння сутності
страхування дозволило визначити специфічність страхування як економічної
категорії ( табл.1)
Таблиця 1 - Специфічність страхування як економічної категорії
Страхування як економічна категорія
Елементи
Ознаки
- ризикові обставини,
- випадковий характер настання
- ситуація ризику,
руйнівної події;
- вартість (оцінка) об’єкта страхування,
- надзвичайність нанесеного збитку
- страхова подія,
(шкоди) в натуральному і грошовому
- страхова сума,
відношенні;
- страховий внесок,
- об’єктивна необхідність
- страховий випадок,
попередження і подолання наслідків
- витрати (збиток) страхувальника,
вказаної події і відшкодування
- страхова виплата
матеріальних чи інших втрат

На думку більшості авторів, страхування є економічною категорією, яка
представляє собою сукупність особливих замкнутих перерозподільчих відносин
між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків
цільового страхового фонду, призначених для відшкодування надзвичайної
шкоди підприємству, організації, надання грошової допомоги громадянам.
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Функції, які виконує страхування, відображені в таблиці 2. Серед них
дослідники називають ризикову, попереджувальну й заощаджу вальну
функції.
Таблиця 2 - Основні функції страхування
Функції страхування
Ризикова

Попереджувальна

Заощаджувальна

В рамках дії ризикової
функції здійснюється
перерозподіл грошової
форми вартості серед
учасників страхування у
зв’язку з наслідками
випадкових страхових
подій

Значна частина перерозподільних
відносин пов’язана з
функціонуванням
попереджувальних заходів по
зменшенню страхових ризиків.
Разом з тим організація цих
відносин часто залежить від рівня
захищеності майна і життя
страхувальників, від настання
страхової події

Довгострокові види
страхування є засобом
накопичення
населенням коштів до
настання певної події в
їх житті аж до
закінчення строку
страхування

Ринок страхових послуг продовжує утримувати друге місце за рівнем
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість
страхових компаній (СК) станом на кінець 2016 становила 310, у тому числі СК
"life" — 39 компаній, СК "non-life" — 271 компанія. На кінець 2020 р. кількість
страхових компаній скоротилася до 210 (табл. 3).
Таблиця 3 - Динаміка кількості страхових компаній в Україні [2].
Кількість
страхових
компаній
Загальна
кількість
В т.ч.
СК «non-life»
В т.ч.
СК «Life»

Станом на
31.12.2016 р.

Станом на
Станом на
Станом на
Станом на
31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 31.12.2020 р.

310

294

281

233

210

271

261

251

210

188

39

33

30

23

22

Отже, протягом останніх років кількість страхових компаній продовжує
тенденцію до зменшення, так за 2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість
компаній зменшилася на 13 СК, порівняно з 2016 роком зменшилася на 29 СК.
В наступні роки кількість страхових компаній продовжує скорочуватись.
Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2019 становила 233,
у тому числі СК "life"1 – 23 компанії, СК "non-life" – 210 компаній, (станом на
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31.12.2018 – 281 компанія, у тому числі СК "life" – 30 компаній, СК "nonlife" –
251 компанія). Кількість страхових компаній значно скоротилася, так за
2019 рік порівняно з 2018 роком, кількість компаній зменшилася на 48 СК,
порівняно з 2017 роком зменшилася на 61 СК. За 2019 рік частка валових
страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,3%, що на 0,1 в.п. менше в
порівнянні з 2018 роком; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП
залишилась на рівні 2018 року та становила 1,0%.
У порівнянні з 2018 роком на 3 633,7 млн грн (7,4%) збільшився обсяг
надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій
збільшився на 5 161,7 млн грн (15,0%). Збільшення валових страхових премій
відбулося по таким видам страхування: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ,
"Зелена картка") (збільшення валових страхових платежів на 2 135,1 млн грн
(16,5%)); медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на
983,6 млн грн (28,2%)); страхування життя (збільшення валових страхових
платежів на 717,9 млн грн (18,4%)); страхування медичних витрат (збільшення
валових страхових платежів на 539,6 млн грн (40,1%)); страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових
платежів на 249,2 млн грн (5,5%)); страхування майна (збільшення валових
страхових платежів на 164,6 млн грн (2,6%)); страхування від нещасних
випадків (збільшення валових страхових платежів на 118,0 млн грн (6,7%)).
Водночас, зменшилися валові страхові премії зі страхування фінансових
ризиків (зменшення валових страхових платежів на 737,9 млн грн (14,4%));
авіаційне страхування (зменшення валових страхових платежів на 338,0 млн
грн (32,4%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення
валових страхових платежів на 328,5 млн грн (12,8%)); страхування вантажів та
багажу (зменшення валових страхових платежів на 64,0 млн грн (2,2%)).
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2019 рік
становила 74,7%, що на 5,0 в.п. більше в порівнянні з 2018 роком.
У 2020 році активи небанківських фінустанов загалом зросли, проте
динаміка є неоднорідною. Їхня кількість скорочувалася переважно через
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добровільну відмову від ліцензій. Тенденція до виходу з ринку може
продовжитися

внаслідок

значної

кількості

«неактивних»

компаній

та

неготовності виконувати обов'язкові нормативи. У 2020 році страховий ринок
залишила

низка

учасників,

що

займалися

переважно

внутрішнім

перестрахуванням. Це формально скоротило показники діяльності non-life
страховиків,

проте

майже

не

позначилося

на

активності

класичного

страхування. «Самоочищення» страхового ринку non-life покращило якість
активів компаній та підвищило показники прибутковості вдвічі. Активи та
премії life - страховиків зросли на18% та на 9% рік до року, відповідно [2].
У IV кварталі обсяг активів страховиків зріс порівняно з попереднім.
Зростав і обсяг валових страхових премій страховиків, помітніше – для
страхування життя. Однак за рік сукупні валові страхові премії знизилися на
12%, перш за все через вихід з ринку низки страховиків та зниження
ризикового страхування у кризовому ІІ кварталі. Водночас обсяг страхових
премій тих non-life-страховиків, що подали звітність за 2020 рік, зріс на 11%.
Упродовж року співвідношення виплат до страхових премій залишилося майже
незмінним і становить 35% для ризикового страхування та 13% для страхування
життя. За результатами року частка страхових премій від перестрахування
становила 17%, а їхній обсяг у IV кварталі дещо скоротився. У структурі чистих
страхових премій 57% отримано від фізичних осіб. За IV квартал їхній обсяг
незначно скоротився, водночас протягом року зростання становило 3%, а якщо
виключити з попередніх періодів дані страховиків, які не подали звітність за
2020 рік – 6%. Це свідчить про збереження попиту населення на послуги
страхування. Страхові премії від юридичних осіб зростали у річному та
квартальному вимірах. Загалом частка добровільного страхування стабільно
складає

80%.

Найпоширенішими

видами

страхування

залишається

автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і Зелена картка) та особисте страхування
(медичне та життя). За рік обсяги премій за цими видами зросли. Порівняно з
2019 роком лише премії зі страхування майна та вогневих ризиків значно
знизилися, переважно через вихід з ринку лідерів за цим напрямом[2].
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Показники збитковості (loss ratio) ризикових видів страхування традиційно
зростають під кінець року. Loss ratio обов’язкових видів у IV кварталі становив
55%. Для добровільних видів страхування цей показник, зазвичай, нижчий,
проте під кінець року сягнув 66%. Таке високе значення пов’язане з
формуванням значного обсягу резервів одним страховиком. Якщо виключити
цей ефект, то збитковість добровільних видів страхування у IV кварталі
становитиме 33%. Через зростання loss ratio за майже незмінних супутніх
операційних витрат операційна ефективність страховиків non-life погіршилася
за результатами року. Частка інвестиційного доходу в загальних доходах
страховиків становить 18% для life-страховиків та всього 4% – для non-life.
Протягом року зросла частка інвестиційного доходу від облігацій, зокрема
ОВДП. Погіршення показників ефективності у IV кварталі сповільнило
зростання прибутку сектору. Проте за результатами 2020 року страховики
заробили рекордні прибутки – загалом 2.2 млрд грн. Рентабельність активів
становить 3.4%. За цим показником страховики випередили інші НБФУ.
Кількість порушників вимог до платоспроможності залишається значною.
Водночас кілька страховиків виправили порушення і покинули цей перелік.
Станом на 1 січня 46 страховики-ліцензіати не виконують норматив
платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів [2].
Останнім часом значно посилилася конкуренція між банківським та
страховим бізнесом, і переможцями у цій конкурентній боротьбі часто виходять
страхові

компанії.

Поширеним

компромісним

способом

вирішення

конкурентних суперечностей між страховими та банківськими установами
стало злиття в тій чи іншій формі банківського й страхового бізнесу в єдиний
конгломерат, який одночасно забезпечує банківські та страхові послуги. Банки
пропонують страхові послуги, а страхові компанії відкривають депозитні та
ощадні рахунки; інколи банки створюють дочірні страхові структури, а
страхові компанії беруть участь у банківських формуваннях. Реалією
сьогодення також стає активізація міжнародної діяльності страхових компаній
(особливо в Європі), а саме злиття страхових компаній, які містяться в різних
країнах, і відкриття нових філій за кордоном. З огляду на викладене, ринок
страхових послуг України зазнає істотних змін [1].
47

Основними проблемами, які негативно впливають на розвиток страхового
ринку в Україні, Фесенко Н.В., Яремченко Л.М. визначили такі:
- відсутність політичної та економічної стабільності, сталого зростання
виробництва, неплатоспроможність населення, дефіцит фінансових ресурсів;
- слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування з
іншими країнами;
- недосконала і фрагментарна законодавча база, відсутність державних
преференцій на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави,
прояви монополізму;
- високий рівень інфляції, що унеможливлює реалізацію надійних
інвестиційних програм, а також реальних фінансових механізмів для
довгострокового розміщення страхових резервів;
- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змогу використовувати
цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових
резервів;
- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної
взаємодії банківського та страхового секторів економіки, низький рівень
розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;
- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку,
відсутність довіри населення до страхування [2].
Відповідно до закону від 12 вересня 2019 року №79 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного
регулювання ринків фінансових послуг» (про спліт), НБУ з 1 липня 2020 р. став
регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок,
ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацкомфінпослуг. Зміна
регулятора,

можливо,

дозволить

підвищити

ефективність

управління

фінансовими установами і забезпечить подолання негативних тенденцій в
розвитку ринку страхових послуг.
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ
В статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку.
Показані тенденції розвитку світового страхового ринку по двох основних
сегментах це страхування життя та інші види страхування для яких властиві
свої закономірності та тенденції розвитку. Визначено процес формування
стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку, які передбачають оцінку
фактичного стану страхового ринку.
Ключові

слова:

страховий

ринок, закономірності, аспекти

розвитку,

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

добробуту

населення.

Формування

ефективних

орієнтирів

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

діяльності

в

національних

масштабах.

Зокрема,

необхідне

формування системи стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку на
основі оцінки його реального стану, що дозволить підвищити рівень та якість
страхового забезпечення соціально-економічних потреб держави.
Страхування як економічна категорія – це система економічних відносин,
пов’язана з процесом формування спеціальних цільових фондів коштів
особливими суб’єктами підприємницької діяльності – страховиками та
використанням таких фондів у зв’язку з настанням непередбачуваних подій у
суспільстві, які можуть спричинити збитки його членам – страхувальникам [8].
Д. Навроцький акцентує увагу на тому, що страхування – це особлива форма
економічних

відносин

обмінно-перерозподільного

характеру

з

приводу

формування і використання колективних страхових фондів на засадах
солідарної відповідальності з метою управління різними видами ризику [5].
В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система
економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду коштів
(страхового фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для
подолання та відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених
несприятливими подіями (страховими випадками), шляхом виплати страхових
сум та страхових відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки дотримується
А. Крутик [2, с. 48]. Однак, на нашу думку, не завжди виплата страхової суми
спричинена настанням несприятливих подій (страхових випадків). Наприклад,
страхова сума виплачується після закінчення дії договору особистого
страхування (страхування життя до певного віку).
Розробка стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку України
потребує

ґрунтовного

та

комплексного

дослідження

показників

його

функціонування, сучасного стану державного регулювання, законодавчої бази,
вивчення

зарубіжного

досвіду

та

з’ясування

недоліків,

які

належить

раціоналізацією вдосконалень усунути в прогнозованому періоді. З’ясуймо
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сучасні особливості функціонування і розвитку світового та національного
страхових ринків, і нерозв’язані питання в галузі страхування, та фактори, що
зумовлюють цілеспрямований вплив державних органів влади на страхування
як засобу захисту бізнесу і добробуту населення України.
Насамперед, зазначимо, що діяльність страхового бізнесу в сучасному світі
багатогранна і неоднозначна. В умовах розвитку ринкової економіки
збільшуються ризики втрати майна і прибутку, що породжує попит на послуги
страхових компаній. Національні страхові компанії нарощуючи форми й обсяги
страхової діяльності у все більшій мірі здійснюють операції перестрахування,
тобто вступають у взаємовідносини як всередині країни, так і за її межами. Це
спричиняє формування світового страхового ринку.
Для аналізу тенденцій розвитку світового страхового ринку необхідно
виділити два основних сегменти: страхування життя (life) та інші види
страхування (Non-life). Потреба такої сегментації ринку зумовлена тим, що
кожному з цих сегментів властиві свої закономірності та тенденції розвитку.
Обсяг премій зі страхування життя та іншого страхування, ніж страхування
життя, у 2008–2020 рр. характеризувався такими даними (табл.1).
Таблиця 1 - Розмір премій зі страхування у світі, млн дол. США [9].
Страхування

Частка
Non-life

Non-life

Частка
страхування

Рік

Усього
життя

2008

страхування,
%
58,48

1536122

страхування

41,52
1090775

59,85
2009

1445776

2010

1672514

2011

1973730

життя, %
2626898
40,15

969945
56,88

2415720
43,12

1268157
57,62

2940670
42,39

1452011
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3425714

Продовження таблиці 1
58,14
2012

41,86

2003557

1442258
57,85

2013

2125791

2014

2441823

42,15
1549100

59,16

2438966

2016

2359346

2017

2520072

40,84

1780013
42,48

2620864

41,92
4338964
42,85
1969519

56,8

4596687
43,2

1991650
56,2

2020

4101658

1818893
57,15

2019

4218979

1742312
58,08

2627168

4127586
42,19

57,52

2018

3674892

1685762
57,81

2015

3445815

4612514
43,8

2008091

2032850

4040941

У цілому за 2004–2016 рр. загальний обсяг зібраних у світі страхових
премій зріс на 53,82 %, у тому числі по страхуванню іншому, ніж
страхування життя, – 86,37 %, а страхуванню життя – 30,72 %. При цьому за
період, що аналізується, співвідношення цих груп страхування у загальному
обсязі зібраних премій практично не змінилося. Від’ємна динаміка страхових
премій в цілому спостерігалася в 2008, 2016 та 2020 рр. Премій зі страхування
життя менше, ніж у попередньому році, збиралося в 2009, 2016 та 2020 рр., а зі
страхування іншого, ніж страхування життя – у 2009 р.
Крім того, протягом останніх десяти років частка страхування життя має
тенденцію до зменшення, але в 2014 р. вона різко збільшилася на 1,1 в.п. (далі –
відсоткові пункти) і склала 59,16 %. У 2015–2016 рр. премії зі страхування
життя скоротилися на 1,53 в.п. та 0,29 в.п. відповідно.
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Скорочення обсягу премій в індустріальних країнах стало в наслідок
негативних результатів зі страхування операцій, які пов’язані з ринком акцій.
Фінансова криза та стрімкий спад економіки дуже сильно вплинули на
продажі продуктів unit-linked. Особливо, це стосується одноразових премій, що,
у свою чергу, спричинило значне падіння сукупних премій у Великій Британії,
Італії, Франції та Ірландії, де такі продукти є значними та поширеними. Ринки з
високою часткою регулярних премій, наприклад ринок Німеччини, виявилися
найбільш життєздатними. Спад продажів змінних ануїтетів у США призвів до
скорочення преміального доходу на 3,8 %. У 2017 р. скорочення валових
премій зі страхування життя уповільнилося і темп приросту склав 3,32 %.
Продовж 2018–2020 рр. відбулося скорочення обсягів страхових премій зі
страхування життя. Що стосується валових премій «Non-life» страхування, то їх
рівень знизився. У 2018 р. спостерігається протилежна динаміка.
Незважаючи на зниження премій зі страхування життя в нових
індустріальних економіках Азії, в Японії вони збільшилися на 9,6 %, в
Австралії – на 18%, що було зумовлено фіскальними пільгами і тим, що у цих
країнах фінансовий рік закінчується в червні.
На ринках, що розвиваються (табл. 2), премії зі страхування життя
збільшилися у 2020 р. порівняно з 2008-м, коли зростання становило 6,5 %.
Збільшення премій продовжилося в Південній та Східній Азії (+8,7 %). У
Центральній та Східній Європі премії відбулося зменшення обсягу страхових
премій на 2,0%. У Латинській Америці та Карибському регіоні відбулося
зростання обсягів страхових премій на 19,7% у 2018 р.
Таблиця 2- Річні темпи приросту світових страхових премій у
2008–2020 рр., % [9].
Ринок
Індустріально розвинутих країн
Країн, що розвиваються
Всього у світі

Life-страхування

Non-life-страхування

2008

2020

2008

2020

-2,7

-0,2

5

1,1

8

6,5

8,6

8,3

-1,8

-2,7

5,4

1,9
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Крім того, пожвавлення на фондовому та кредитному ринках дозволило
покращити капіталізацію страхових компаній у 2016 р., особливо це стосується
компаній Non-life-страхування. Це також позитивно впливало на відновлення та
підвищення платоспроможності страховиків.
У 2015 р. премії з Non-life-страхування скоротилися на 0,8 %, що було
зумовлено уповільненням розвитку економіки в США. Така сама ситуація була
характерна для всіх індустріальних країн, крім азійських. На ринках, що
розвиваються, премії зросли на 9,1 % у 2019 р. Ці ринки зазнали значно
меншого впливу, ніж в індустріальних країнах, де економічний спад був
набагато відчутнішим. Збитки від природних катастроф у США та Азії були
великі та становили 53 млрд дол. США.
Розробка маркетингової стратегії страхової компанії – це процес створення
і практичної реалізації генеральної програми її дій. Її мета – ефективне
розміщення страхових продуктів для досягнення цільового ринку (рис. 1).

Привабливість ринку
низька середня висока

Конкурентна позиція
слабка

середня

сильна

4 Загроза втрати

7 Утримання

9 Високий рівень

стійкості

стійкості

позиції на ринку
3 Ситуація
балансування

5 Утримання
стійкості
страховою

8 Високий рівень
стійкості

компанією
1 Втрата позицій

2 Загроза спаду

6 Помірне
балансування

Рисунок 1 - Матриця для вибору маркетингової стратегії
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У результаті розрахунку показників, які характеризують функціональні
стратегії в матрицю ставиться значення -1; 0 або +1. Якщо показник має
позитивне значення йому присвоюється +1, якщо показник має від’ємне
значення, йому присвоюється -1; якщо значення показника дорівнює нулю,
йому присвоюється 0.
Маркетингова

стратегія

характеризується

таким

показниками,

як

конкурентна позиція (коефіцієнт співвідношення страхових послуг) та
привабливість ринку (показник впровадження нових видів страхових послуг).
Основний результат дослідження полягає у вирішенні актуального
науково-практичного

завдання

розробки

теоретичних

та

практичних

рекомендацій щодо формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового
ринку України.
Визначено

процес

формування

стратегічних

орієнтирів

розвитку

страхового ринку, які передбачають оцінку фактичного стану страхового ринку,
аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, визначення пріоритетних напрямів
його розвитку, формування набору стратегічних орієнтирів, розробку програм
та планів реалізації стратегії розвитку страхового ринку, визначення джерел
фінансування,

нормативно-правове

забезпечення,

інформаційне

забезпечення, вибір критеріїв оцінки ефективності (механізм реалізації
стратегії) та моніторинг.
Кожен етап формування стратегічних орієнтирів розвитку страхового
ринку передбачає коригування параметрів залежно від зовнішнього та
внутрішнього середовища. Це дозволяє більш обґрунтовано здійснити вибір
сценарію розвитку та сформувати стратегічні орієнтири.
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Вікторія Герман
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
В статті розглянуто основні засади ефективного функціонування бюджетної
політики. Проведено аналіз динаміки та структури дохідної та видаткової
частини Державного бюджету України. Розроблено комплекс заходів з
підвищення ефективності проведення бюджетної політики в країні з
урахуванням пріоритетів сталого економічного розвитку.
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Ключові слова: бюджетна політика, Державний бюджет, доходи бюджету,
видатки бюджету, бюджетне забезпечення, економічний розвиток.
Діяльність та ефективне функціонування держави залежить від фінансових
ресурсів, рівень яких є важливим для забезпечення соціально-економічного
розвитку країни. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки країни
бюджетна політика направлена на модернізацію економіки, а саме створення
сприятливих умов для її ефективності, підвищення добробуту населення та
впровадження ряду заходові щодо зменшення інфляційних процесів в країні.
Ефективна

бюджетна

політика

має

відповідати

за

збалансоване

нагромадження дохідної частини бюджету та цільове використання видатків в
країні.
Метою статті є дослідження теоретичних основ ефективної бюджетної
політики країни, вплив її на формування та використання коштів Державного
бюджету України.
Дослідженням питань впливу бюджетної політики

на Державного

бюджету України та управління його складовими займалися багато вітчизняних
науковців, таких як: Гнидюк І. В. [3,4], Коляда Т. А., Лагутін В. Д., Замкова Н.
Л. [3,4] , Захожай К. В. [5], Малютін О. К [6]. Нікітішин А. О. [7], Пасічник
Ю.В., Савлука М.І.
Бюджетна політика є забезпеченням відповідного рівня соціальноекономічного розвитку суспільства, яка передбачає формування стабільної
податкової бази, своєчасного та достатнього рівня фінансування основних
напрямів розвитку соціально-економічної сфери, формування ефективного
механізму міжбюджетного регулювання [4].
Бюджетна політика включає у себе сукупність форм, методів і напрямів
впливу державних органів влади та місцевого самоврядування на бюджетні
відносини для ефективного функціонування та подальшого розвитку бюджетної
системи.
Бюджетна політика будується на основі науково обґрунтованої концепції
розвитку бюджетних відносин у складі фінансової політики, спрямованої на
створення умов для підвищення якості державних послуг, соціальноекономічного розвитку країни та територій.
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При плануванні бюджетної політики держава має прагнути забезпечити
фінансову та соціальну стабільність у суспільстві, враховуючи сукупність
національних, політичних, соціально-економічних та інших особливостей
розвитку держави [7].
Формування бюджетної політики проявляються через її основні функції, за
допомогою яких здійснюється бюджетний процес в країні. (рис. 1).
Регуляторна функція впливає на структуру виробництва, а саме
виготовленого продукту та факторів виробництва. Тоді як, стабілізуюча
функція

реалізує

забезпечення

ефективного

використання

факторів

виробництва, стабільного рівня цін та рівноваги платіжного балансу.
В свою чергу, розподільча функція відповідає за перерозподіл створеного
валового продукту в країні.
Основне місце займає регуляторна функція, адже вона впливає на
параметри інших функцій, здійснюючи регулювання з метою стабілізації
соціально-економічних процесів та зміни обсягів перерозподілу валового
внутрішнього продукту в країні.
Функції бюджетної політики України

Розподільча

Регуляторна

Стабілізуюча

Рисунок 1 – Основні функції бюджетної політики [6].
Бюджетна політика є основним важелем впливу на формування та
використання коштів Державного бюджету України. Державний бюджет є
основний

метод

державного

фінансового

регулювання. Він

передбачає

забезпечення поділу й перерозподілу ВВП між регіонами держави, галузями
економіки, виходячи зі стратегії її економічного розвитку, фінансової політики
та потреб ринкового механізму [2].
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Основною метою бюджетною політики є забезпечення належного рівня
життя населення відповідно до соціальних стандартів, що залежить у свою
чергу від правильності складання та затвердження Державного бюджету країни,
збалансованості дохідної та видаткової частини. Це забезпечить утримання на
економічно безпечному рівні бюджетного дефіциту та боргу [4].
Бюджет як правова категорія дістав законодавче закріплення в Законі
України «Про Державний Бюджет України» та в Бюджетному кодексі України,
де передбачено перерозподіл валового внутрішнього продукту через державний
і місцеві бюджети за територіями та галузями, а також між окремими групами
населення. Основу фінансової політики субнаціонального рівня формує
бюджетна політика, пов’язана безпосередньо з формуванням, а також
виконанням бюджетів усіх рівнів [3].
Рівень ефективності проведення бюджетної політики в країні залежить від
послідовності та правильності здійснення бюджетного процесу в країні, а саме
дотримання етапів даного процесу (рис. 2).
Етапи бюджетного процесу в Україні

складання та розгляд Бюджетної декларації, прийняття рішень
щодо них
складання проекту бюджету
розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет
України
виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про
Державний бюджет України
підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і
прийняття рішення щодо нього

Рисунок 2 – Етапи бюджетного процесу [1].
На сьогодні бюджетна політика України регулюється Бюджетним
кодексом України і складається з Державного бюджету України та місцевих
бюджетів. Державний бюджет є невід’ємним атрибутом кожної країни та
важливим інструментом реалізації економічної та соціальної політики [5].
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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].
Проаналізуємо динаміку та структуру даних показників до Державного
бюджету України (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка надходжень до Державного бюджету України
протягом 2016-2020 рр., (без урахування міжбюджетних трансфертів), млн. грн.
[2].
2016 р.

2017 р.

2018р.

2019 р.

2020 р.

Відхилення
абсолютне,
2020 /2019
млн.грн

503 879

627 567

753 816

799 776

851 115

51 339

103 635

128 402

164 677

186 684

212 947

23263

Доходи від
операцій з
капіталом

192

287

658

183

79

-104

Офіційні
трансферти

4 172

5 968

7 306

8 725

10 658

1 933

Всього
надходжень:

611 878

761 811

928 108

995 368

1 076 016

80 648

Показник
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження

Згідно статистичних даних, у 2020 р. Державний бюджет України
формується у середньому на 79,1 % за допомогою податкових надходжень. Це
свідчить

про

оптимальну

структуру

доходів

бюджету.

Неподаткові

надходження, в свою чергу у 2019 році становили 186 684 млн. грн, а у
2020 році вони зросли на 26 263 млн. грн. Такі зміни свідчать про ефективну
підприємницьку діяльність та збільшення адміністративних зборів. Доходи від
операції з капіталом та офіційні трансферти займають найменшу частку у
формуванні доходів Державного бюджету України.
За даними 2019 року видно, що доходи від операцій з капіталом
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становили 183 млн. грн, а у 2020 році зменшились до рівня 79 млн. грн. Це
свідчить про зменшення надходжень від продажу основного капіталу та землі.
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 [7, 8, 9].
Таблиця 2 – Динаміка видатків Державного бюджету України протягом
2015-2019 рр., млн. грн (за економічною класифікацією)
Показник
2016
Поточні видатки:
Оплата праці і
нарахування на
заробітну плату
Використання
товарів та послуг
Обслуговування
борг. зобов'язань
Поточні
трансферти
Соціальне
забезпечення
Інші поточні
видатки
Капітальні видатки:
Придбання
основного капіталу
Капітальні
трансферти
Всього:

Відхилення
абсолютне,
млн. грн

Роки
2017

2018

2019

2020

2020/2019р.

658111,8

798581,9 916042,3

998942,6

1193194,8

194252,2

105348,2

134779,2 171258,5

210073,1

240542,3

30469,2

122116,0

157548,2

182067,9

301690,1

119 622,2

110 349

111480,2 116297,3

119933,8

120693,4

759,6

199457,8

274721,5 297695,2

255326,7

201281,9

-54044,8

153282,5

148982,1 166624,8

223458,3

322472,0

99013,7

95842,8

6806,1

6503,0

6618,3

8297,3

6515,2

-1782,1

26631,6

40661,8

69799,7

73948,9

94821,9

20873

15042,1

18495,8

32668,5

30868,0

25829,9

-5038,1

11589,6

22166,0

37132,2

43080,9

68995,0

25914,1

684743,4

839243,7 985842,0

1072891,5 1288016,7

215125,2
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Видатки державного бюджету відіграють важливу роль в розвитку країни.
Вони є основою забезпечення фінансування соціальних програм, регулювання
економіки, проведення структурної перебудови народного господарства,
створення загальних умов розвитку ринкових відносин, збільшення обсягів
кредитування юридичних та фізичних осіб, розвитку міжнародних відносин та
інших важливих напрямів діяльності [5].
За даними табл. 2., видно, що виконання видаткової частини Державного
бюджету має тенденцію до збільшення. У 2016 році цей показник становив
684 743,4 млн грн, а вже у 2020 році сягнув 1 288 016,7 млн. грн, що на
215 125,2 млн грн більше у порівнянні з 2019 роком. Причиною таких змін є
виконання власних функцій держави, які позитивно вплинули на соціальноекономічний розвиток країни. Було проведено та запроваджено ряд заходів,
щодо бюджетної політики держави, які не суперечили Конституції України та
Бюджетному кодексу.
Таким чином, бюджетна політика є основним інструментом впливу на
правильне і збалансоване формування і використання коштів Державного
бюджету. Від дотримання послідовності етапів бюджетного процесу залежить
економічна ситуація в країні в цілому. Бюджетна політика, повинна
спрямовуватись

на

стимулювання

конкурентоспроможності

інноваційного

національної

економіки,

розвитку,

зміцненню

підвищенню

якості

людського капіталу та зростанню рівня добробуту населення в країні.
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РИНКУ СТРАХУВАННЯ
У статті автором проведено аналіз тенденції розвитку брокерської мережі в
Україні. Здiйснeно аналiз пoсeрeдницькoї дiяльнoстi на вiтчизнянoму ринку
страхування, який свiдчить, щo брoкeрська та агeнтська дiяльнiсть сьoгoднi
стoїть на низькoму щаблi свoгo рoзвитку.
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страховий

агентська діяльність, договір страхування.
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ринок,

брокерська

діяльність,

Пoсeрeдницька дiяльнiсть на страхoвoму ринку, як i в iнших сeктoрах
eкoнoмiки країни, займає прoвiднe мiсцe, аджe вoна є важливoю з’єднувальнoю
ланкoю

мiж

oснoвними

учасниками

страхування

–

страхoвикoм

i

страхувальникoм.
Питання прo oсoбливoстi дiяльнoстi страхoвих пoсeрeдникiв в Українi
рoзглядається дoслiдниками вжe нe oднe дeсятилiття. Вартo видiлити такoгo
дoслiдника як Кармазiна С.С., яка дoслiдила та визначила пeрспeктиви рoзвитку
страхoвoгo пoсeрeдництва в Українi.
Дoслiдник Приказюк Н.В. дoслiдив oсoбливoстi рeгулювання та oснoвнi
тeндeнцiї рoзвитку страхoвих пoсeрeдникiв, такoж виявив прoблeми та
oкрeслив пeрспeктиви рoзвитку iнституту страхoвих пoсeрeдникiв. Рiзнi
аспeкти прoблeматики фoрмування та рeалiзацiї страхoвих пoслуг такoж
дoслiдили Пiкус Р.В., Явoрська Т.В., Саусь А. та iншi.
Oднак нeзважаючи на значний дoрoбoк даних автoрiв питання рoлi
страхoвих пoсeрeдникiв в рeалiзацiї страхoвих пoслуг залишається нeдoстатньo
дoслiджeним.
Рoль страхoвих пoсeрeдникiв важкo пeрeoцiнити. Пoсeрeдники вoлoдiють
нoвiтньoю iнфoрмацiєю прo тeндeнцiї рoзвитку як на вiтчизнянoму, так i
свiтoвoму ринках, надають нeoбхiднi кoнсультацiйнi пoслуги щoдo вибoру
найкращoї страхoвoї прoпoзицiї, удoскoналюють спeктр свoїх пoслуг i
напoвнюють їх нoвими.
Важливими пoказниками, якi свiдчать прo тeндeнцiї рoзвитку брoкeрськoї
мeрeжi в країнi, виступають кiлькiсть укладeних дoгoвoрiв i частка страхoвих
прeмiй за дoгoвoрами, щo укладаються за участю брoкeрiв у рoзрiзi галузeй
страхування. У табл. 1 навeдeнo динамiку кiлькoстi укладeних дoгoвoрiв чeрeз
брoкeрiв за oстаннi п’ять рoкiв.
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Таблиця 1 – Динамiка кiлькoстi укладeних дoгoвoрiв страхування за
участю брoкeрiв в Українi за 2015–2019 рр. [10].
Рiк
2015
2016
2017
2018
2019

Дoбрoвiльнe страхування в рoзрiзi галузeй
Oбoв’язкoвe
життя
oсoбистe майнoвe вiдпoвiдальнoстi страхування
582
109
320
216
1 027
2 394
250
326
172
1 909
33
769
282
54
3 150
9
2 302
277
197
4 347
33
1 996
336
282
22 221

Усьoгo
2 254
3 854
4 388
7 132
24 873

За даними табл. 1 виднo щoрiчнe зрoстання кiлькoстi всiх укладeних
дoгoвoрiв за участю брoкeрiв. Якщo у 2015 р. чисeльнiсть дoгoвoрiв нe
пeрeвищувала 2254, тo у 2019 р. вoна станoвить 24 873, тoбтo цeй пoказник
збiльшився в 11 разiв. Зрoстання кiлькoстi дoгoвoрiв вiдбулoся за рахунoк
oбoв’язкoвoгo страхування i в oснoвнoму за 2019 р.
В oстаннi три рoки за галузями страхування чeрeз брoкeрську мeрeжу
найбiльшe укладаються дoгoвoри з oсoбистoгo, пoтiм з майнoвoгo страхування
та трoхи мeншe – зi страхування вiдпoвiдальнoстi. Частка надхoджeння
страхoвoї прeмiї за дoгoвoрами, укладeними чeрeз брoкeрiв, у загальних
прeмiях пo страхoвoму ринку є мiзeрнoю (табл. 2), хoча в абсoлютнoму
значeннi цeй пoказник щoрiчнo зрoстає за всiма галузями дoбрoвiльнoгo
страхування.
Таблиця 2 – Частка страхoвих прeмiй, укладeних чeрeз брoкeрiв за
дoбрoвiльним страхуванням, у загальних прeмiях пo ринку за 2015–2019рр., %
[7-9].
Дoбрoвiльнe
страхування
за
галузями
Страхування життя
Oсoбистe страхування
Майнoвe страхування
Страхування
вiдпoвiдальнoстi
Усьoгo

Рiк
2015

2016

2017

2018

2019

0,05
1,87
0,19

0,07
1,72
0,05

0,05
2,10
0,04

0,06
0,19
0,07

0,07
0,31
0,14

0,19

0,28

0,20

0,13

0,18

0,39

0,31

0,36

0,26

0,37

У цiлoму частка дoгoвoрiв з дoбрoвiльнoгo страхування, кoтрi укладаються
чeрeз брoкeрiв, за 2015–2019 рр. залишається стабiльнoю та кoливається в
мeжах 0,26–0,39%. Найбiльшу частку в укладeних брoкeрами дoгoвoрах
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страхування станoвить oсoбистe страхування: вiд 1,3% дo 2,1% за пeрioд
дoслiджeння. Наймeншу – страхування життя, у сeрeдньoму – 0,06%. I цe
зрoзумiлo, аджe в страхуваннi життя зазвичай пeрeважає агeнтська мeрeжа
пoширeння страхoвих пoслуг. «Лишe близькo 2% страхoвих платeжiв,
oдeржаних чeрeз страхoвих брoкeрiв страхoвиками – рeзидeнтами за
дoгoвoрами страхування, укладeними зi страхувальниками, припадають на
страхування життя [1, с. 35]»
Сьoгoднi

в

сeгмeнтi

страхування

життя

бiльшiсть

пoсeрeдникiв

функцioнують на oснoвi систeми багатoрiвнeвoгo маркeтингу (Multilevel
Marketing – MLM). Рeалiзацiя пoслуг за цiєю систeмoю має таку пoслiдoвнiсть:
«Клiєнт страхoвoї кoмпанiї, купуючи страхoвий прoдукт, oднoчаснo стає
фiнансoвим кoнсультантoм страхoвика, щo прoдав йoму страхoвий захист, i
надалi має мoжливiсть прoдавати страхoвi прoдукти цьoгo страхoвика. Чим
успiшнiшe кoнсуль тант викoнує свoю рoбoту, тим бiльшу кoмiсiйну
винагoрoду

вiн

oтримує.

Пeрeйшoвши

на

вищий

рiвeнь,

фiнансoвий

кoнсультант oтримує частину кoмiсiйнoї винагoрoди кoнсультантiв нижчих
рiвнiв, якi йoму пiдпoрядкoвуються» [2, с. 4].
У галузi дoбрoвiльнoгo майнoвoгo страхування цeй пoказник у загальних
прeмiях пo ринку нeзначний, тiльки за 2019 р. вiн трoхи пiдвищився i станoвить
0,14%. Вoднoчас, якщo дoслiдити частку укладeних дoгoвoрiв пoсeрeдниками з
майнoвoгo

страхування

за

пeрeстрахoвими

oпeрацiями,

тo

пoказники

кардинальнo змiнюються (табл. 3).
Таблиця 3 – Частка дoбрoвiльнoгo майнoвoгo страхування за дoгoвoрами,
укладeними брoкeрами в страхуваннi та пeрeстрахуваннi за 2015–2019 рр., %
[4].
Рiк

Пoсeрeдницькi пoслуги у страхуваннi
Частка майнoвoгo
страхування за
платeжами

2015
2016
2017
2018
2019

31,2
11,5
7,2
16,6
15,4

Частка майнoвoгo
страхування за
кiлькiстю
дoгoвoрiв
10,8
7,4
4,6
2,9
1,7
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Пoсeрeдницькi пoслуги у
пeрeстрахуваннi
Частка майнoвoгo Частка майнoвoгo
страхування за
страхування за
платeжами
кiлькiстю
дoгoвoрiв
44,7
75,4
70,8
69,4
96,8
78,4
75,5
75,5
99,4
77,8

За даними табл. 3 виднo, щo в страхуваннi пoслуги брoкeрiв з укладання
дoгoвoрiв за майнoвим страхуванням мають тeндeнцiю дo знижeння. Частка за
платeжами i за кiлькiстю дoгoвoрiв за пeрioд дoслiджeння змeншується.
У пeрeстрахуваннi ситуацiя прoтилeжна. Частка майнoвoгo страхування за
прeмiями пo дoгoвoрах пeрeстрахування, укладeних чeрeз брoкeрiв, щoрiчнo
зрoстає: з 44,7% у 2015 р. дo 99,4% у 2019 р. Oтжe, значна частина всiх
надхoджeнь за дoгoвoрами пeрeстрахування чeрeз брoкeрську мeрeжу припадає
на дoбрoвiльнe майнoвe страхування. За кiлькiстю укладeних дoгoвoрiв такoж
вiдбувається

зрoстання,

алe

нe

так

стрiмкo,

як

за

пoказникoм

пeрeстрахувальних прeмiй.
Щoдo функцioнування агeнтськoї мeрeжi, тo в Українi бiльшiсть страхoвих
кoмпанiй характeризується низьким рiвнeм спiвпрацi з агeнтами. У цiлoму пo
страхoвoму ринку вiдсутнi статистичнi данi щoдo укладання дoгoвoрiв
страхoвими агeнтами, як i впoрядкoванoгo рeгулювання їх дiяльнoстi [5].
Для українськoгo страхoвoгo ринку важливим є питання прoфeсioналiзму
страхoвих агeнтiв, oскiльки для успiшнoї дiяльнoстi вoни мають вoлoдiти
нeoбхiдними знаннями та навичками в страхуваннi, а такoж пoлoжeннями
вiтчизнянoгo закoнoдавства, кoтрi рeгулюють прoвeдeння страхoвих oпeрацiй.
Для тoгo, щoб нe пoширювалися ситуацiї, пoв’язанi з нeкoмпeтeнтнiстю агeнтiв
у страхoвiй дiяльнoстi, п. 49.3 ст. 49 Закoну України «Прo oбoв’язкoвe
страхування

цивiльнo-правoвoї

вiдпoвiдальнoстi

власникiв

назeмних

транспoртних засoбiв» визначeнo, щo вoни мoжуть прoвадити свoю дiяльнiсть
за умoви рeєстрацiї у МТСБУ, oскiльки самe на ринку страхування
вiдпoвiдальнoстi власникiв назeмних транспoртних засoбiв найбiльш задiянi
страхoвi агeнти. Свoєю чeргoю, МТСБУ визначає квалiфiкацiйнi вимoги дo
страхoвих агeнтiв [6, с. 124].
Здiйснeний аналiз пoсeрeдницькoї дiяльнoстi на вiтчизнянoму ринку
страхування свiдчить, щo брoкeрська та агeнтська дiяльнiсть сьoгoднi стoїть на
низькoму шаблi свoгo рoзвитку. Пoпри тe, щo рeгулюючi та фiскальнi oргани
здiйснюють спрoби вдoскoналeння дiяльнoстi пoсeрeдникiв, прирiст їх кiлькoстi
залишається низьким, а oбсяги залучeння їх пoслуг нeзначними. Прoблeми та
складнoстi, кoтрi присутнi в дiяльнoстi пoсeрeдникiв, такi:
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- вiдсутнiсть oбoв’язкoвoгo страхування прoфeсiйнoї вiдпoвiдальнoстi
страхoвих брoкeрiв;
- вiдмoва клiєнтiв вiд пoсeрeдницьких пoслуг чeрeз збiльшeння цiни
дoгoвoру страхування;
- на вiдмiну вiд страхoвих брoкeрiв, агeнтська дiяльнiсть нe пiдлягає
спeцiальнoму закoнoдавчoму рeгулюванню, oблiк i рeєстрацiя агeнтiв нe
прoвoдиться;
- низький рiвeнь дoвiри насeлeння дo страхoвих пoсeрeдникiв;
- нeврeгульoваний мeханiзм oтримання кoмiсiйнoї винагoрoди.
Пeрспeктивними напрямками вирiшeння пeрeлiчeних прoблeм страхoвoгo
пoсeрeдництва,

мають

стати

такi

захoди.

Насампeрeд,

запрoваджeння

oбoв’язкoвoгo страхування прoфeсiйнoї вiдпoвiдальнoстi страхoвих брoкeрiв в
Українi є вкрай нeoбхiдним. У бiльшoстi єврoпeйських країн страхування
вiдпoвiдальнoстi здiйснюється при oтриманнi лiцeнзiї брoкeрoм i йoгo
рeєстрацiї, щo надає клiєнтам упeвнeнoстi в якoстi пoслуг i прoфeсioналiзмi
oбранoгo пoсeрeдника. Вiдмoва багатьoх пoтeнцiйних клiєнтiв вiд пoслуг
пoсeрeдникiв та oфoрмлeння дoгoвoру страхування самoстiйнo, чeрeз oфiс
страхoвика пoяснюється низьким рiвнeм дoхoдiв насeлeння в країнi та мiрoю
дoвiри як дo пoсeрeдникiв, так i дo страхування загалoм.
Тoму сьoгoднi важливo фoрмувати правильнe бачeння та дoвiру насeлeння
дo пoсeрeдницьких пoслуг чeрeз oсвiтнi заклади, засoби масoвoї iнфoрмацiї,
викoристання Multi Level Marketing [3]. Рeгулятoрнe впoрядкування дiяльнoстi
страхoвих агeнтiв є такoж важливим напрямкoм активiзацiї та рeфoрмування
агeнтськoї мeрeжi, зoкрeма цe систeматизацiя критeрiїв їх рoбoти та
прoфeсiйнoї квалiфiкацiї. Залишається вiдкритим i нeврeгульoваним питання
oтримання кoмiсiйнoї винагoрoди страхoвими пoсeрeдниками. «Вiдпoвiднo дo
чиннoгo закoнoдавства, кoмiсiйну винагoрoду вiд страхoвика oтримують
агeнти, а вiд страхувальника – брoкeри.
Страхoвий пoсeрeдник, кoристуючись цим, виступає в рoлi тoгo, хтo
oдeржить кoмiсiйну винагoрoду. Цe пoв’язанo такoж зi змiнами в закoнoдавствi.
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Пoсeрeдники, таким чинoм, пристoсoвуються дo рiзних умoв для пoдальшoгo
прoваджeння свoєї дiяльнoстi на ринку страхoвих пoслуг [4]. Такoж нeoбхiдним
є:
- ствoрeння eлeктрoннoї бази для рeєстрацiї агeнтськoї мeрeжi, щo
пoлeгшить oблiк їх даних;
- ввeдeння практики аудитoрських пeрeвiрoк страхoвих брoкeрiв;
- удoскoналeння закoнoдавчих вимoг щoдo рeгулювання пoсeрeдницькoї
дiяльнoстi, зoкрeма знижeння пoдаткoвoгo навантажeння та запрoваджeння
мiжнарoдних стандартiв у закoнoдавствi.
Прoвeдeний аналiз дoзвoляє визначити oсoбливoстi функцioнування
страхoвих пoсeрeдникiв у країнi, прoблeми та пeрспeктиви їх рoзвитку на
вiтчизнянoму страхoвoму ринку:
- пoсeрeдник вiдiграє ключoву рoль у прoсуваннi пoслуг страхoвoї кoмпанiї
й у вибoрi нeoбхiднoгo страхoвика для клiєнта. Пiдтвeрджeнням цьoму є
рoзгалужeна систeма пoсeрeдництва в країнах з рoзвинутим страхoвим ринкoм.
У країнах США та Вeликiй Британiї пoсeрeдники забeзпeчують приблизнo
50– 70% зiбраних страхoвих прeмiй;
- в Українi пoсeрeдницька дiяльнiсть у страхуваннi знахoдиться тiльки на
пeршiй схoдинцi свoгo рoзвитку. За чисeльнiстю пeрeважають страхoвi агeнти,
страхoвих брoкeрiв у 2019 р. зарeєстрoванo лишe 60. Частка надхoджeння
страхoвoї прeмiї за дoгoвoрами дoбрoвiльнoгo страхування, укладeними чeрeз
брoкeрiв,

у

загальних

прeмiях

пo

страхoвoму

ринку

є

нeзначнoю

(у 2019 рoцi – 0,37%);
- у пeрeстрахуваннi укладання дoгoвoрiв чeрeз брoкeрiв здiйснюється, в
oснoвнoму, за дoбрoвiльним майнoвим страхуванням (у 2019 р. частка прeмiй
за дoгoвoрами пeрeстрахування чeрeз мeрeжу брoкeрських фiрм станoвила
99,4%);
- виявлeнi прoблeми в дiяльнoстi пoсeрeдникiв, як-oт: вiдсутнiсть
oбoв’язкoвoгo

страхування

вiдпoвiдальнoстi

страхoвих

пoсeрeдникiв;

нeдoскoналий мeханiзм oдeржання кoмiсiйнoї винагoрoди; пeрeважання прямих
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прoдажiв страхoвих пoлiсiв, пoсилюються i загальнoринкoвими: рiвнeм
рoзвитку eкoнoмiки; знижeнням платoспрoмoжнoстi насeлeння; iнфляцiєю
тoщo.
Вирiшeння цих прoблeм мoжливe шляхoм: удoскoналeння закoнoдавчoгo
рeгулювання пoсeрeдницькoї дiяльнoстi; залучeння дoсвiду рoзвинeних країн i
запрoваджeння мiжнарoдних стандартiв; викoристання рiзних каналiв для
пoпуляризацiї пoслуг страхoвих пoсeрeдникiв сeрeд насeлeння.
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Анастасія Гончарук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
У статті розглядається питання ролі податкових надходжень у формуванні
місцевих бюджетів. Проаналізовано структуру доходів місцевих бюджетів
України у 2016-2020 рр. Досліджено динаміку податкових надходжень
місцевих бюджетів. Розглянуто місцеві податки як важливий елемент
податкової системи.
Ключові слова: податкові надходження, місцеві бюджети, ПДФО, єдиний
податок, акцизний податок.
Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в
ній місцевого самоврядування здатного забезпечити ефективне функціонування
територіальних громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку.
Нинішній стан економіки України характеризується поступовим збільшенням
диференціації рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та обсягів
податкових і неподаткових доходів, які надходять до бюджетів. Найбільше
значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові
надходження, а перш за все – власні доходи місцевих бюджетів. Зміцнення
фінансової основи місцевого самоврядування є одним із найголовніших завдань
на шляху до перетворення місцевих бюджетів у ефективний інструмент
соціально-економічного розвитку територій.
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Проблеми щодо формування доходів місцевих бюджетів досліджувались у
працях багатьох вітчизняних науковців, а саме, Р. Бачо, А. Василенко,
Г. Возняк, А. Соколовська, І. Щербіна, Н. Замкова, І. Гнидюк, А. Нікітішин та
ін.
Метою статті є дослідження динаміки та струкрури місцевих бюджетів
України, складу та структури податкових надходжень до місцевих бюджетів
України за 2016-2020 рр., їхньої ролі у наповненні місцевих бюджетів.
Право встановлювати місцеві податки та збори закріплено ст. 143
Конституції України за органами місцевого самоврядування [5, с.143 ].
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 [10].
Надходження від місцевих податків і зборів зараховуються безпосередньо
до доходів бюджетів місцевого самоврядування. Досвід застосування місцевих
податків і зборів в Україні засвідчує їхню роль у формуванні фінансів органів
місцевого самоврядування [4].
Місцеві бюджети — це бюджети, що сформовані для виконання
повноважень органів місцевого самоврядування. Вони мають дохідну і
видаткову частини. Їх за адміністративно-територіальною ознакою можна
поділити на бюджети: сільські; селищні; міських територіальних громад;
районні; обласні; міста Києва; АРК Крим (ст. 5 БКУ) [1 ,ст.5].
Місцеві бюджети затверджують щороку на плановий календарний рік
(поточний бюджетний період). Дохідна й видаткова частини відповідного
бюджету є різними. Їх складові визначає Бюджетний кодекс України та щороку,
зокрема на 2021 рік — Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від
15.12.2020 р. № 1082 [8].
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Відповідно до ч.2 ст. 9 БК податковими надходженнями визнаються
встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і
збори та місцеві податки і збори [1,с. 9].
Статтею 10 Податкового кодексу України встановлено перелік місцевих
податків та зборів, виходячи з якого, кожна сільська, селищна чи міська рада
приймає рішення щодо встановлення на своїй території тих чи інших місцевих
податків та зборів [7, с.10].
До місцевих податків належать: податок на майно (який складається із
плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки,
транспортного податку); єдиний податок.
До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних
засобів; туристичний збір.
Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на
майно (в частині транспортного податку та плати за землю).
Місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом,
вирішують питання відповідно до вимог, визначених Кодексом щодо
встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів, туристичного збору.
Отже, до повноважень сільських, селищних, міських рад та рад ОТГ щодо
податків та зборів належать встановлення ставок місцевих податків та зборів в
межах ставок, визначених Податковим кодексом; визначення переліку
податкових агентів згідно із ст. 268 Податкового кодексу (щодо туристичного
збору); прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну
розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання
податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників
податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду [7, с. 12].
Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим
кодексом, в Україні забороняється.
Зарахування місцевих податків та зборів до бюджетів місцевого
самоврядування здійснюється відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу
України.
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В

Україні

встановлена

дворівнева

бюджетна

система,

тобто

загальнодержавні податки, розподіляються між державним та місцевими
бюджетами в законодавчо визначних пропорціях, відповідно до норм
Бюджетного кодексу України, а в окремих випадках і Закону України «Про
Державний бюджет України» на відповідний рік [3, с. 12].
Доцільним буде розглянути динаміку доходів місцевих бюджетів за 20162022 рр.
Таблиця 1 – Динаміка та структура доходів місцевих бюджетів (без
міжбюджетних трансферів) за 2016-2020 рр. [11].
2016

2017

2018

2019

2020

Сума
(млр.
грн.)

%

Сума
(млрд.
грн.)

%

Сума
(млрд.
грн.)

%

Сума
(млрд.
грн.)

%

Сума
(млрд.
грн.)

%

146,9

86,1

201

87,6

229,8

87,6

270,5

90,1

290,5

91,5

21,7

12,7

25,9

11,3

29,1

11,1

26,1

8,7

21,7

6,8

Інше

1,9

1,2

2,5

1,1

3,3

1,3

3,6

1,2

5,1

1,7

Всього

170,6

100

229,5

100

262,2

100

300,2

100

317,3

100

Стаття
доходу
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження

Власні доходи місцевих бюджетів України формують, зокрема, податкові
надходження, які забезпечують понад від 86% до 91,5% загальної суми власних
доходів місцевих бюджетів, це означає, що вони становлять найбільшу частку
доходів місцевих бюджетів України, а також забезпечують соціальноекономічний розвиток держави [10, 12-14].
Аналізуючи таблицю 1 у відсотковому співвідношенні, слід зазначити, що
найбільший грошовий показник податкових надходжень у 2020 році (290,4
млрд. грн., що склало 91,5% від загального обсягу доходів), найменший
грошовий та відсотковий показник спостерігається у 2016 році (146,9 млрд.
грн., що склало 86,1%).
Грошовий показник неподаткові надходження у 2020 році, так як і у 2016
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році становили 21,7 млрд. грн., натомість відсоткове співвідношення у
2020 році знизилося на 5,9 %. Така тенденція в 2020 році частково спричинена
спалахом COVID-19 на території України і відповідними карантинними
обмеженнями.
Наведені вище показники свідчать про значне місце податків у системі
бюджетних надходжень. Стійкість доходів місцевих бюджетів, їхньої дохідної
бази визначаються відповідним співвідношенням податкових надходжень із
неподатковими джерелами і обсягом виділених із державного бюджету
міжбюджетних трансфертів. Необхідно детальніше ознайомитися із структурою
податкових надходжень для вивчення джерел формування доходів державного
бюджету.
Таблиця 2 – Структура податкових надходжень до місцевих бюджетів
України за 2016-2020 рр. [11].
2016
Сума
%
(млн.
грн.)
на 78971 53,8

Стаття
доходу
Податок
доходи
фізичних
осіб
Акцизний
11628 7,9
податок
Податок на 5879
4
прибуток
підприємств
а
Місцеві
42261 28,8
податки
і
збори
Плата
за 1082
0,7
користуванн
я надрами
Інше
7080
4,8
Всього
14690 100
2

2017
Сума
%
(млн.
грн.)
11065 55,1
3

2018
Сума
%
(млн.
грн.)
13564
59
7

2019
Сума
%
(млн.
грн.)
16550 61,2
4

2020
Сума
%
(млн.
грн.)
184469 63,5

13156

6,5

13623

5,9

13718

5

14245

4,9

6485

3,2

8782

3,8

10230

3,8

10028

3,5

52587

26,2

58902

25,6

73576

27,2

74918

25,8

1103

0,5

2878

1,3

3680

1,4

3122

1

17021 8,5
20100 100
5

9982
22981
5

4,4
100

3836
27054
6

1,4
100

3686
290468

1,3
100

Значення того чи іншого джерела доходів в структурі конкретного
місцевого бюджету зумовлено специфікою розподілу у Бюджетному кодексі
податків та зборів між місцевими бюджетами різних рівнів.
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Наприклад, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить до
бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ), міст обласного значення,
районних та обласних бюджетів, а до сільських, селищних бюджетів та
бюджетів міст районного значення – ні. Останні ж «живуть» в основному за
рахунок місцевих податків [2].
Серед видів надходжень місцевих бюджетів найбільшу частку займають
надходження податку на доходи фізичних осіб – 184 469 млрд грн (або 63,51%),
у 2020 році, від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. У
порівнянні з 2016 роком, надходження податку зросли на 9,7 %.
Основне призначення податкових надходжень – забезпечення бюджету
країни фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків.
Протягом 2020 року місцеві бюджети отримали плати 3 122 млн. грн. за
користування надрами, а у 2019 році 3 680 млн. грн. Відповідно до Закону
№533 від 17.03.2020 на період березня та квітня 2020 року фізичні та юридичні
особи звільнені від сплати плати за землю, яка використовується в
господарській діяльності.
Грошовий показник надходження від акцизного податку, має тенденцію
збільшуватись, але у відсоткому співвідношенні його частка щороку
зменшується.
Отже, провідне місце серед податкових надходжень до місцевих бюджетів
займає податок на доходи фізичних осіб.
Місцеві податки є одим із дієвих механізмів формування ресурсного
потенціалу органів місцевого самоврядування та джерелом соціального та
економічного розвитку територій громад.
Слід зазначити, що аналіз структури податкових надходжень місцевих
бюджетів України за 2016-2020 рр. демонструє абсолютне зростання податків
практичного кожної статті доходів, але негативну тенденцію у відсотковому
виражені.
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Стаття присвячена проведенню аналізу та виявленню проблем формування
фінансових ресурсів держави за рахунок податків та зборів. Для аналізу
розглянуто дані про податкові надходження зведеного бюджету протягом
2016-2020 років. У статті виявлено проблеми адміністрування податків та
зборів і запропоновано шляхи їх вирішення.
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Фінансові ресурси держави являють собою систему грошових фондів,
якими володіє держава і кошти яких спрямовуються на виконання покладених
на органи влади функцій: оборона, управління, соціальний захист, охорона
здоров'я, тощо. Державні фінанси відображають загальний стан економіки
держави, безпосередньо впливаючи на її розвиток. Вагому роль у формуванні
фінансових ресурсів країни відіграють податкові надходження, які складають
близько 80% усіх доходів бюджетів. Проте суми, що надходять від податків та
зборів не завжди задовольняють потреби держави, а тому в Україні існує
проблема неефективного адміністрування обов'язкових платежів до бюджетів
[8, 10].
Аналіз останніх публікацій та досліджень. В Україні дослідженням питань,
які стосуються формування фінансових ресурсів держави за рахунок
податкових надходжень займалися О. Десятнюк, О. Кондюх, В. Мельник,
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А. Нікітішин, А. Поровай, Ю. Пустовіт, О. Рожко, Л. Сідельникова та інші.
Існує багато наукових праць та досліджень у сфері оподаткування, але все ж
сьогодні багато питань залишаються невирішеними.
Виклад основного матеріалу. Доходи бюджетів різних рівнів формуються
за рахунок великої кількості податків та зборів, що являють собою обов'язкові
платежі, котрі зараховуються до бюджетів внаслідок виконання платниками
податкових зобов'язань. Саме завдяки цим коштам держава може виконувати
покладені на неї завдання та функції. Формування податкових надходжень
бюджету являє собою процес адміністрування та акумулювання обов'язкових
платежів, застосовуючи інструменти фіскального тиску. Наслідки застосування
механізму мобілізації податків та зборів, що формують фінансові ресурси
держави та їх роль у наповненні зведеного бюджету відображаються на
динаміці цих надходжень [1, с. 244]. Визначимо місце податкових надходжень у
доходах зведеного бюджету, шляхом проведення аналізу (рис. 1).

Рисунок 1 - Динаміка доходів та податкових надходжень зведеного
бюджету України (млн. грн.).
На рисунку 1 зображено динаміку доходів та податкових надходжень, які
формують фінансові ресурси держави. З вищенаведених даних бачимо, що
доходи зведеного бюджету протягом п'яти досліджуваних років зростали,
відповідно і збільшувались суми податкових надходжень. Загалом податки та
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збори становлять більше 80% від загальної суми надходжень. Доходи у
2020 році становили 1376661,6 млн. грн., що у двічі більше, ніж у 2016 році.
Суми обов'язкових платежів збільшилися на 57% протягом досліджуваних
років.
Незважаючи на пандемію COVID-19, обсяги податкових надходжень у
2020 році зросли на 66 370 млн. грн., порівняно з 2019 роком. Були внесені
зміни до ПКУ [5]:
1. Тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на
митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або
медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).
2. За порушення податкового законодавства деякі штрафні санкції не
застосовуються.
3. Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних
перевірок.
4. Річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена ст.
179 Кодексу, подається до 1 липня 2020 року.
5. Не нараховується та не сплачується плата за землю
6. Об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
7. Фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, та члени фермерського господарства тимчасово звільняються від
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
8. Встановлено мораторій на проведення документальних перевірок
правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.
9. Відтерміновано для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного
податку ІІ - ІV групи застосування санкцій, визначених п. 1 ст. 17
Закону № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
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Нововведення до податкового законодавства є ефективними, але Україні
слід продовжувати виважену податкову політику. Тільки за такої умови
можливе отримання необхідних сум податків та зборів [4, 6].
Податкові надходження, які формують фінансові ресурси держави
поділяються на загальнодержавні та місцеві. До загальнодержавних відносяться
податки та збори, що встановлені Податковим кодексом і є обов'язковими до
сплати на усій території України, крім випадків, передбачених Податковим
кодексом. Місцеві податки та збори являють собою платежі, що встановлені
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ,
рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування
територій громад, у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на
території відповідних територіальних громад [2, 9]. До загальнодержавних
податків належать. Кожен із цих двох видів податків становить різну частку у
загальній сумі доходів. Їх динаміка наведена на рисунку 2.

Рисунок 2 - Динаміка загальнодержавних та місцевих податків у зведеному
бюджеті України (млн. грн.).
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Як бачимо, загальнодержавні податки становлять більшу частину у
загальній сумі доходів зведеного бюджету (більше 70%), ніж місцеві.
Аналогічна

ситуація

і

з

загальною

сумою

податкових

надходжень:

загальнодержавні – 90% і більше, місцеві – менше 10%. Це пояснюється тим,
що –у місцевих податків та зборів значно менші ставки оподаткування, ніж у
загальнодержавних. Проте кожен податок відіграє важливу роль у формуванні
фінансових ресурсів держави і повинен сплачуватись повністю і в зазначений
термін.
Протягом 2016-2020 років суми загальнодержавних податків зростали. Так,
у 2016 році надійшло до зведеного бюджету 608610, 5 млн. грн., а у 2020 –
1061003,8 млн. грн., що на 50% більше, ніж у 2016. Суми місцевих податків, що
формують доходи зведеного бюджету також мали тенденцію зростання. У
2020 році їх надійшло у 1,8 рази більше, ніж у 2016.
Зважаючи на те, що загальнодержавних податків надходить найбільше до
зведеного бюджету, вважаю за потрібне проаналізувати їх структуру та
динаміку (таблиця 1).
Таблиця 1 - Динаміка обсягу загальнодержавних податків до зведеного
бюджету (млн. грн.) [7].
ПДФО
Податок на прибуток
підприємств
Рентна плата та плата за
спеціальне використання
природних ресурсів
Акцизний податок з
вироблених в Україні
підакцизних товарів
Акцизний податок з
ввезених на митну
територію України
підакцизних товарів
Податок на додану
вартість з вироблених в
Україні товарів
Податок на додану
вартість з ввезених на
територію України товарів

2016
138 782
60 223,2

2017
185 686
73 396,8

2018
229 901
106 182

2019
275 458
117 317

2020
295 107
118 472

46 608,4

51 132,3

43 045,3

52 024,9

57 112,6

55 116,3

67 774,2

72 695,5

71 343,5

82 314,
9

35 006,2

47 674,4

54 062,3

54 409,8

64 366,5

54 052,7

63 450,4

79 130,9

88 929,8

126 487

181 453

250 530

295 377

289 760

274 114
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Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, найбільша частка у сумі всіх
загальнодержавних податків належить податку на додану вартість з ввезених на
територію України товарів (30%), а найменша – 5%.
ПДФО займає 22% у загальній сумі загальнодержавних податків і відіграє
важливу роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Протягом
досліджуваних років надходження від сплати даного податку мали тенденцію
зростання. У 2020 році його сума у зведеному бюджеті дорівнювала
295 107 млн. грн., що у 2,1 рази більше, ніж у 2016 році.
Податок на прибуток підприємств значно зріс протягом 2016-2020 років.
Якщо у 2016 він дорівнював 60 223,2 млн. грн., то вже у 2020 – 118 472 млн.
грн., тобто зріс у 1,9 рази.
Надходження від рентної плати та плати за спеціальне використання
природних ресурсів спочатку зросли на 4 523,9 млн. грн., а з 2017 знизилися на
8 087 млн. грн. Уже з 2018 по 2020 рік спостерігається збільшення суми даного
платежу у зведеному бюджеті.
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів з 2016 по
2020 рік мав тенденцію зростання і збільшився у 1,5 рази. Суми акцизного
податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів також
зросли. У 2017 вони становили 47 674,4 млн. грн., що на 12 668,2 млн. грн.
більше, ніж у 2016. У 2018 надійшло 54 062,3 млн. грн., що на 6387,9 млн. грн.
більше, ніж у 2017. Протягом 2018-2019 років суми даного обов'язкового
платежу суттєво не змінилися, але вже у 2020 вони зросли у 1,2 рази.
Сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів зросла
удвічі протягом п'яти досліджуваних років, що свідчить про збільшення
виробництва вітчизняних товарів. Податок на додану вартість з ввезених на
територію України товарів мав тенденцію зростання до 2018 року, а потім суми,
які надходили до зведеного бюджету почали зменшуватись. У період з 2018 по
2020 роки сума цих надходжень зменшилась на 21 233 млн. грн. Можна
стверджувати, що з 2018 року в Україні зменшилась кількість імпортних
товарів, натомість збільшилась кількість українських, що позитивно впливає на
вітчизняну економіку.
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Так як подати та збори складають більше половини усіх доходів держави,
то відповідно необхідно подбати про надходження їх вчасно та в повному
обсязі. Податкова система України має ряд недоліків та проблем, які необхідно
вирішити найближчим часом. До головних недоліків сучасної системи
адміністрування податкових платежів є:
- недосконалість законодавства. Через неоднозначне тлумачення законів у
податковому кодексі виникають труднощі, з якими зіштовхуються у своїй
діяльності суб’єкти господарювання, знижується привабливість національної
економіки для іноземних інвесторів.
- складність системи адміністрування. Протягом 2015 р. в країнах Європи
середній час подання декларації та сплати податку складав 233 год, в Україні
цей показник становив 350 год. Вказаний показник нижчий порівняно з
Україною у Казахстані, Молдові, Росії, Білорусії, Македонії. Крім того в нашій
державі потрібно посилювати кримінальну відповідальність за ухилення від
сплати податків і корупційні схеми;
- зниження економічної активності та тінізація. В Україні необхідно
створювати умови для активізації інвестиційних та інноваційних процесів у
пріоритетних галузях економіки;
- податки в основному мають фіскальний характер, а не регулюючий, що
призводить до нестабільного економічного зростання. Таким чином знижується
рівень конкурентоспроможності податкової системи серед інших країн
[9, с. 294].
Задля покращення рівня ефективності адміністрування податків та зборів
потрібно побороти корупцію, знизити рівень тінізації економіки, збільшити
рівень довіри населення та платоспроможності, зробити сферу оподаткування
зробити сферу оподаткування рівною, прозорою і незалежною, що сприятиме
економічному зростанню, покращенню ситуації у сфері бізнесу, тощо.
Ці
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зараховуватимуться до бюджетів відповідних рівнів, а відповідно і до
покращення рівня життя населення [11].
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Отже, провівши аналіз формування фінансових ресурсів держави за
допомогою податкових надходжень, можна зробити ряд висновків:
- податки є важливою складовою доходів зведеного бюджету і складають
80% у загальній сумі надходжень;
- загальнодержавні податки становлять 90% усіх податкових надходжень, а
місцеві – менше 10%, але кожен із них відіграє важливу роль у формуванні
фінансових ресурсів;
- податки та збори, які надходили до зведеного бюджету протягом 20162020 років мали тенденцію зростання, що позитивно вплинуло на соціальноекономічний розвиток країни;
- пандемія негативно впливає на економіку України та її податкову
систему, але уряд запроваджує ряд заходів для того, щоб захистити платників;
- сфера оподаткування не є достатньо розвиненою і тому в Україні низький
рівень адміністрування податків та зборів до бюджетів.
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Анастасія Давидюк
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У СКЛАДІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
Проаналізовано структуру доходів місцевих бюджетів України за 2016-2020
рр. та визначено роль і місце в них податкових надходжень. Висвітлено основні
бюджетоутворюючі

податки,

досліджено

їх

динаміку

та

проблеми

справляння. Досліджено місцеві податки та збори як важливий елементу
податкової системи; здійснено аналіз структури місцевих податків і зборів.
Ключові слова: податкові надходження, податки, місцеві бюджети, доходи
місцевих бюджетів, місцеві податки.
З кожним роком податкові надходження відіграють все більшу роль у
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процесі формування місцевих бюджетів. Станом на сьогодні більша частина
територіальних громад ще не в змозі самостійно функціонувати без
міжбюджетних трансфертів, які надходять з Державного бюджету України,
тобто вони є дотаційними. Звичайно, проведення реформи децентралізації
покращило стан дохідної частини місцевих бюджетів, проте це відбулося за
рахунок передачі частини загальнодержавних податків на місця, а не розвитку
власних надходжень, тому питання про підвищення ролі саме місцевих
податків та зборів залишається не вирішеним [10, 11, 14]. В свою чергу існує
ряд проблем у системі оподаткування, що потребує негайного прийняття
раціональних рішень [13].
Одним із гарантів фінансового суверенітету держави виступає сукупність
фондів грошових коштів, що входять до бюджетної системи. Тому важливе
значення

має

бюджет,

який

підтверджується

рівнем

його

правового

регулювання. Найважливіше джерело фінансування місцевих потреб та
розвитку територіальної інфраструктури – це кошти місцевого бюджету. Він
виступає інструментом впливу місцевої влади (через рівень обов’язкових
платежів, які встановлені ними в межах їх повноважень) на масштаб і
споживання на конкретній території. З кожним роком в Україні місцеві
бюджети відіграють все більшу роль під час здійснення реалізації соціальноекономічної

політики

держави.

За

допомогою

їх

величини,

ступеня

збалансованості збільшується перспектива як економічного, так і соціального
розвитку територій. Відповідно до Бюджетного кодексу України місцеві
бюджети – це головна фінансова база, що зосереджена в розпорядженні Рад
народних депутатів та органів місцевого самоврядування, які складають,
розглядають, затверджують і виконують свої бюджети, розпоряджаються
переданими в їх підпорядкування підприємствами і отримують від них доходи
[1].
Впровадження реформи децентралізації дозволило наростити дохідну
частину місцевих бюджетів. Тобто органи місцевої влади отримали шанс на
самостійне фінансування більшої частини видатків, які пов’язані з життям
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територіальних громад, за рахунок їхніх бюджетів. Однак, на наш погляд,
законодавчі

нововведення

все

ж

недостатньо

фінансово

забезпечують

заплановану бюджетну децентралізацію. Зазначене пояснюється тим, що із
передачею додаткових і розширенням уже діючих джерел бюджетних доходів
за місцевими громадами закріплюється значний обсяг додаткових видаткових
обов’язків: фінансування освіти, медицини, культури, дорожнього та житловокомунального господарства. Негатив підсилюється збільшенням частки
відрахувань до Державного бюджету України бюджетоутворюючих місцевих
платежів, які раніше переважно залишалися на місцевому рівні – це податок на
доходи фізичних осіб, рентна плата за користування надрами [6, с. 113].
Формування дохідної частини місцевих бюджетів відбувається за рахунок
власних

джерел,

які

визначені

законом,

та

встановлені

законом

загальнодержавні подкові надходження та інші платежі. Для здійснення
регулювання

доходів

використовують

загальнодержавні

податки,

що

розподіляються між різними рівнями бюджетної системи, щоб забезпечити
населення, покращити стан місцевих джерел надходжень та сприяти розвитку
громади [8, 12].
До власних доходів зараховують місцеві податки і збори, платежі, що
встановлюються місцевими органами влади, доходи комунальних підприємств,
доходи від майна, що належить органам влади [4, с.124].
Податкові надходження – це основне джерело наповнення бюджетів будьяких рівнів. Головними податками та зборами, що наповнюють місцевий
бюджет є: податок на доходи фізичних осіб (18 %), податок на прибуток
(18 %), екологічний податок, акцизний податок, рентна плата, податок на майно
(включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (не
більше 2 % МЗП), транспортний податок та плату за землю), єдиний податок
(включає чотири групи платників податків), збір за місця для паркування
транспортних засобів (0,03 – 0,15 % МЗП), туристичний збір (0,5 – 1 %) [7].
В процесі аналізу податкових надходжень доцільно зосередитися на
доходах місцевих бюджетів без урахування офіційних трансфертів. Адже
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частка офіційних трансфертів становить в середньому за п’ять років 48,3%. У
2020 році їх питома вага суттєво зменшилася до 34%, а питома вага податкових
надходжень зросла до 60,6%, а той час, коли у 2016 році було 40,1%, проте
проблема дотаційності бюджетів присутня (табл. 1).
Таблиця 1 – Частка податкових надходжень та трансфертів у доходах
місцевих бюджетів 2016-2020 рр., % [3].
Показники
Частка офіційних трансфертів у доходах
місцевих бюджетів
Частка податкових надходжень у
доходах місцевих бюджетів

2016
53,4

2017
54,3

2018
53,2

2019
46,4

2020
34,0

40,1

40,0

41,3

48,3

60,6

Тепер розглянемо податкові надходження у складі доходів місцевих
бюджетів без врахування міжбюджетних трансфертів. Аналізуючи дані на
рисунку 1, бачимо, що податкові надходження займають вагоме місце та
наповнюють їх приблизно на 88,7%. Протягом 2016-2020 років їх питома вага
зросла з 86% до 91,7%, тобто на 5,7%, а сума надходжень збільшилася майже у
двічі. Це свідчить про те, що місцевим органам влади необхідно так і далі
розвивати дохідну частину бюджету, адже перспективи розвитку присутні.

Рисунок 1 – Динаміка податкових надходжень у складі доходів місцевих
бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів)
за 2016-2020 рр., млн. грн.
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У 2020 році податкові надходження становили 285571,5 млн. грн., що на
15025,7 млн. грн. або 5,6% від 2019 року. Не зважаючи на позитивну динаміку в
2020

році

та

збільшення

показників,

якщо

порівняти

приріст

між

2019 і 2018 роками, то він становив 16,3% або 380120,9 млн. грн., що на 10,7%
більше за приріст 2020 року. Причинами низького приросту у 2020 році стали
не лише економічні проблеми країни, які вчасно були невирішені, а й
особливого удару наніс початок жорсткого карантину через пандемію
коронавірусу в березні цього ж року, що призвів до зниження ділової
активності, як результат, відбувся процес запровадження податкових пільг для
підтримки бізнесу в період карантину, що спричинило значне недоотримання
фінансових ресурсів місцевими бюджетами. Так, на рисунку 2 чітко видно
структуру основних податків, що надійшли до місцевих бюджетів та зміни за
2020 і 2019 роки. Лідируючими серед них є ПДФО та місцеві податки та збори.

Рисунок 2 – Динаміка податкових надходжень до місцевих бюджетів
України за 2019-2020 рр., млн. грн.
Податкові надходження значно скоротилися, адже сильно постраждала
сфера бізнесу. Найсильніший удар отримали та відчули малий бізнес та
мікробізнес. За даними Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), третина опитаних
асоціацією фізичних осіб-підприємців під час карантину втратили до
75% доходів. Ще 44% втратили до 50% доходів, а 7% підприємств розглядають
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варіант закриття. Тільки 14% не відчули змін у роботі або їх доходи навіть
зросли. Середній і великий бізнеси постраждали менше. Вони мали запас
міцності, однак багатьох не врятував навіть він [2].
Коли в травні 2020 року почалося послаблення карантину, то бюджетні
показники

почали

вирівнюватися.

Загалом,

за

січень-вересень

доходи

загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) склали 206 605,6 млн.
грн., що тільки на 3,5% більше аналогічного показника 2019 року, коли 2019
році у порівнянні з 2018 роком – на 19%. До кінця року стан податкових
надходжень почав стабілізуватися, але коливання запроваджених карантинних
заходів триває, кожен регіон, дивлячись на динаміку захворюваності регулює
дії карантину, саме тому маємо великі прогалини у надходженнях до місцевих
бюджетів певних регіонів.
Аналізуючи податкові надходження, звертати увагу необхідно саме на їх
склад. В таблиці 2 чітко відображено їх структуру в місцевих бюджетах
України та у ВВП.
Таблиця 2 – Структура податкових надходжень місцевих бюджетів
України у 2016–2020 рр., % [3, 9].

у ВВП

у структурі

у ВВП

3,3

4

0,25

1,7

0,06

7,9

0,49

2017

55,1

3,7

3,2

0,22

1,2

0,06

6,6

0,44

2018

59,4

3,9

4

0,26

2,1

0,11

5,9

0,39

2019

61,2

4,3

3,8

0,26

2

0,13

5,1

0,35

2020

62,3

4,2

3,4

0,23

1,6

0,11

5,5

0,37

20162020

58,4

3,9

3,7

0,2

1,7

0,1

6,2

0,4
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11,7

0,4

11,6

0,6

12,7

0,7

13,0

0,8

13,3

0,9

13,3

0,7

17
14,5
13,4
13,6
13,1
14,3

у ВВП

у структурі

53,8

Податок
на майно

у структурі

у ВВП

2016

Єдиний
податок

у ВВП

у структурі

Внутрішні
податки на
товари та
послуги

у ВВП

Рентна
плата

у структурі

Рік

Податок на
прибуток

у структурі

Податок на
доходи
фізичних
осіб

0,6
0,7
0,7
0,9
0,9
0,8

Важливо приділити увагу податку на доходи фізичних осіб, адже саме він є
основним

бюджетоутворюючим

податком

(більше

60%

в

загальних

надходженнях та 4% у ВВП). За 2020 рік надійшло 177826 млн. грн, що складає
97,1% виконання плану, недовиконання становить 5,3 млрд. грн. Якщо
порівняти з фактичними надходженнями 2019 року, то у 2020 році надійшло
більше лише на 1,2%(дод. Б). Якщо порівняти 2016 і 2020 рр., то бачимо, що
надходження збільшилися в 2,3 рази за 5 років (рис. 3).
Аналіз динаміки частки надходжень податку на прибуток підприємств у
доходах і податкових надходженнях місцевих бюджетів, а також у ВВП, не
зважаючи на незначні коливання, показує позитивну тенденцію та його
фіскальне значення для місцевих бюджетів та національної економіки в цілому
протягом періоду зростає. Питома вага надходжень від акумулювання даного
податку коливається в межах 0,24% ВВП. Максимальний показник був у
2018 році – 4% податкових надходжень та 0,26% ВВП. За п’ять років обсяги
надходжень зросли в 1,7 рази або на 3,9 млрд. грн. Проте при порівнянні 2020 і
2019 років, присутнє зниження надходжень на 4,4% та не виконання плану за
2020 рік на 2,5% або 248 млн. грн.
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Рисунок 3 – Частка податку на доходи фізичних осіб за 2016-2020 рр.,
млн. грн.
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Варто зазначити, що на сьогоднішній день надходження податку на
прибуток підприємств розподіляються між різними рівнями бюджетної
системи. Так, державні підприємства сплачують даний податок виключно до
державного бюджету, комунальні – лише до місцевих бюджетів за критерієм
їхнього територіального розміщення. Податкові надходження від усіх інших
категорій

платників,

тобто

приватних

підприємств,

розподіляються

пропорційно між державним (90%) та відповідними обласними (10%)
бюджетами. Подібне «розщеплення» податкових надходжень покликане, з
одного боку, зміцнити фінансову базу органів місцевого самоврядування,
забезпечити поступальний розвиток територіальних громад, а з іншого боку, –
зберегти за даним фіскальним інструментом його перерозподільну функцію.
При цьому варто зазначити, що висока пропорція зарахування податку на
прибуток підприємств до державного бюджету обумовлена також нерівномірністю
розміщення підприємств [5, с. 332-333].
Посилення рівня децентралізації набуло в Україні системного характеру з
2015 р. І хоча наразі трансформацію фіскального простору не завершено, а
відбувається подальше вдосконалення інституційної архітектоніки бюджетної
та податкової систем, окремі фактори свідчать про суттєві зміни. Зокрема,
йдеться про принципову зміну ролі та місця місцевих податків у доходах
місцевих бюджетів [5, с. 333]. Аналізуючи дані надходжень місцевих податків
та зборів, динаміка яких зображена на рисунку 4, чітко видно, що з кожним
роком спостерігається позитивний приріст місцевих податків і зборів, вони є
складовою частиною системи оподаткування держави. Частка надходжень
місцевих податків і зборів приблизно складає 27% у дохідній частині бюджету.
Фактичні показники за 2019 р. перевищили план на 2860,2 млн. грн. або на 4%,
а в 2020 році лише на 1% (850 млн. грн).
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Рисунок 4 – Лінія тренду фактичних надходжень місцевих податків і зборів
за 2016-2020 рр., млн. грн.
Слід відзначити, що для подальшого зміцнення місцевих бюджетів та
розширення їх фінансової автономії необхідно так і далі підвищувати роль та
значення місцевих податків, тому що саме їх ефективне використання – це
важливий інструмент зміцнення усієї фінансової системи України.
Розглянемо місцеві податки та збори більш детально у розрізі (рис. 5).
Відразу відмітимо, що збори мають незначну питому вагу в доходах і разом їх
вона складає приблизно 0,4%. Проаналізувавши дані, бачимо, що тут присутні
два лідируючі податки – єдиний податок та податок на майно. Незважаючи на
поглиблення кризового стану в економіці України, надходження від сплати
єдиного податку стабільно збільшуються і вже у 2020 році його частка у
місцевих податках складала 50,2%, коли в 2016 – лише 40,6%. Надходження
становили у сумі 38031 млн. грн. у 2020 році, що на 7,8% більше за обсяги
надходжень минулого року. Подальше зростання надходжень від єдиного
податку можливе за умов вдосконалення бізнес-середовища.
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Рисунок 5 – Питома вага місцевих податків та зборів за 2016-2020 рр.,%
Якщо порівняти надходження від єдиного податку та податку на майно, то
на початку досліджуваного періоду податок на майно переважав над єдиним
податком майже в 1,5 рази або на 7,8 млрд. грн., проте вже у 2018 році – на
5,8%, у 2019 – на 7,7%, а у 2020 році надходження від єдиного податку склало
на 597,6 млн. грн. більше ніж від податку на майно. Так, питома вага податку на
майно в місцевих податках знизилася за п’ять років, якщо в 2016 році – 59,1%,
то вже у 2020 році – 49,5%, що забезпечило середнє значення – 53,3%
надходження від податку зменшилася на 1,5%. Потенціал майнового
оподаткування

великий,

проте

механізм

вартісної

оцінки

об’єктів

оподаткування потребує вдосконалення. Зі складових найбільш вагомим
елементом є земельний податок (рис.6). У 2016 році його питома вага в
місцевих податках становила 55,2%, але поступово скоротилася до 41,6%.
Середнє значення у 2016–2020 рр. складало 47,3 %. Найбільше сума
надходжень була у 2019 році – 32,8 млрд. грн.
Друге місце займає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, який встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської
ради в залежності від місця розташування та типів нерухомості у розмірі, що не
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перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати. У 2020 році надійшла
рекордна кількість – 5758,9 млн. грн., що становить 111,5% плану. Динаміка
надходжень за 2020 рік становить 18%, порівняно з 2019 роком. Питома вага
даного податку в місцевих податках збільшилася з 3,4% у 2016 році до 7,6% у
2020 році і має суттєвий потенціал до подальшого зростання.
Транспортний податок становить незначну частку надходжень місцевих
податків в середньому становить 0,44%. Перш за все, він має нестабільний
характер, найбільше значення було у 2018 році 314,9 млн. грн., а найменше у
2020 – 202,8 млн. грн. План за 2020 рік було не виконано на 12,4% та
надходження зменшилися на 26,5% порівняно з 2019 роком.

Рисунок 6 – Динаміка податків, які входять до податку на майно
за 2016-2020 рр., млн. грн.
Отже, не зважаючи на складні економічні умови, спостерігається незначне
збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів майже по всіх
податках. Варто зазначити, що причиною такого зростання також є і так
званий «інфляційний податок», який в умовах інфляції фактично сплачують
економічні суб'єкти. Податкові надходження місцевих бюджетів складаються із
загальнодержавних та місцевих податків та зборів. За обсягом наповнення
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найбільшим є податок на доходи фізичних осіб, який розподілили між рівнями
бюджетної системи країни [15]. Важливе місце займають і місцеві податки та
збори, серед яких потужним інструментом є єдиний податок, що забезпечує до
двох третин надходжень відповідної категорії податків та податок на майно.
Показники 2020 року, пропри абсолютний приріст, не мали значного
підвищення, частка податкових надходжень у бюджетах є нестабільною. В
такій складній ситуації органи державної та місцевої влади повинні чітко
розуміти наслідки своїх дій при впровадженні та розгляді будь-яких змін у
бюджеті. Через те, що відбувається зріст бюджетного дефіциту, постійні зміни
планових показників, настання строку сплати по кредитах, хибні дії можуть
призвести до повного знищення економіки в країні.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БАЗИ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В статті розглянуто та узагальнено актуальні питання щодо функціонування
та розвитку місцевих бюджетів. Проаналізовано їх структуру та динаміку
надходжень протягом 2016-2020 рр. Обґрунтовано, що за допомогою місцевих
бюджетів органи місцевого самоврядування формують свої фінансові ресурси,
що, в свою чергу, впливає на рівень соціальної-економічної забезпеченості
держави і визначає у підсумку її економічний потенціал. За допомогою
проведеного аналізу визначені фактори, які негативно впливають на
функціонування та розвиток місцевих бюджетів, а також наведено методи
та пропозиції щодо їх уникнення.
Ключові слова: місцеві бюджети, податкові надходження, неподаткові
надходження, офіційні трансферти, податок на майно, єдиний податок,
плата за землю, туристичний збір, збір за місця для паркування.
Одним з головних завдань успішного існування економічних відносин в
країні є досягнення повноцінного та раціонального функціонування місцевих
бюджетів. Адже лише за умов наявності достатніх фінансових ресурсів органи
місцевої влади спроможні повноцінно виконувати покладені на них функції та
повноваження,

а

також

сприяти

адміністративно-територіальних

соціально-економічному

одиниць

та

підвищенню

розвитку

рівня

життя

населення. Така тенденція вимагає нового погляду на визначення ролі місцевих
бюджетів у складі бюджетної системи держави. В зв’язку з цим, дослідження
сутності місцевих бюджетів як основи фінансової бази місцевих бюджетів є
своєчасним та актуальним.
Дослідження особливостей формування місцевих бюджетів, структури та
визначення їх ролі в системі місцевих фінансів, здійснювали такі автори, як
Гнидюк І. [2],

Ільницький О. [4],

Коpнієнко А. [6], Овчapенко Т. [6],

Раделицький Ю. [8], Торгонська А. [10] та інші.
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Метою статті є розкриття сутності, ролі й призначення місцевих бюджетів
як основи фінансової бази органів місцевого самоврядування, характеристика їх
сучасного стану. А також виокремлення факторів, які негативно впливають на
розвиток місцевих бюджетів та наведення пропозицій щодо їх удосконалення.
З впровадження реформи децентралізації місцевого самоврядування, зміст
і роль місцевих бюджетів зазнали змін. Організаційний устрій муніципальної
влади визначає значимість місцевих бюджетів у бюджетній системі країни, в
потенціалі використання централізованих на різних рівнях фінансових ресурсів
для

вирішення

соціально-економічних,

соціокультурних,

комунально-

побутових проблем.
Відповідно до Бюджетного Кодексу України всі місцеві бюджети є
самостійними, що забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел
доходів бюджету, правом місцевих органів влади визначати напрями
використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом
відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та
затверджувати відповідні місцеві бюджети [1].
Місцеві бюджети займають не лише важливе місце у бюджетній системі,
але й одне з

провідних місць в економічній системі держави. Основними

факторами багатоаспектної ролі місцевих бюджетів є те, що вони виступають:
важливим чинником економічного розвитку і фінансової стабільності;
інструментом макроекономічного регулювання; фінансовою базою місцевого
самоврядування; інструментом реалізації державної регіональної політики;
планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних
утворень; основним важелем фінансового вирівнювання; головним джерелом
фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства,
вирішення місцевих проблем; місцевим бюджетам належить важлива роль у
забезпеченні

конституційних

гарантій,

вирішенні

соціальних

проблем,

піднесенні рівня добробуту населення [8, с. 114].
Основним завданням місцевих бюджетів є те, що громади мають бути
спроможними взяти на сeбe широкі повноваження у вирішенні місцевих
проблeм. Отримавши відповідні економічні інструменти (насамперед податки і
збори), вони мають заробити для сeбe нeобхідні ресурси [3, с. 565].
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Варто зазначити, дохідна частина місцевих бюджетів включає: доходи
загального фонду (ключові податки: податок на доходи фізичних осіб, єдиний
податок, плата за землю, інші податки та збори).
Доходи спеціального фонду: власні надходження бюджетних установ,
митний

експеримент

для

ремонту

доріг,

екологічний

податок,

інші

надходження, пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту,
кошти від продажу землі.
До надходжень бюджету розвитку відносяться: кошти від відчуження
майна, що перебуває в комунальній власності, 90% коштів від продажу
земельних

ділянок

не

сільськогосподарського

призначення,

капітальні

трансферти з інших бюджетів, місцеві запозичення, кошти пайової участі, плата
за надання місцевих гарантій, дивіденди, кошти від повернення кредитів,
наданих з відповідного бюджету та відсотки, сплачені за користування ними.
Додатково Бюджетний кодекс передбачає механізм передачі коштів із
загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)  ці кошти і є основним
джерелом надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів [6, с. 21].
Зауважимо, що станом на 01.01.2021 в Україні сформовано 1952 місцевих
бюджетів. Найбільшу питому вагу серед місцевих бюджетів України складають
об’єднаних територіальних громад (74,6%), на другому місці  бюджети сіл
(9,9%), районні бюджети (5,7%) та бюджети селищ міського типу (5,5%).
Зокрема, серед наведених типів бюджетів відносини з державним
бюджетом мають лише бюджети об’єднані територіальні громади (100%),
районні бюджети (91,8%), бюджети міст республіканського або обласного
значення (75,2%) та обласні бюджети (96,0%) [3].
Реформа децентралізації має на меті те, що в ідеалі близько 90–95% усіх
місцевих проблем мають вирішуватися на рівні територіальної громади, однак
станом на тепер нічого не може бути реалізовано вчасно та якісно з однієї
причини: у нашій державі більша частина ресурсів акумулюється в державному
бюджеті. У таблиці 1 наведено динаміку надходжень місцевих бюджетів
України включаючи офіційні трансферти.
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Таблиця

1



Динаміка

надходжень

місцевих

бюджетів

України

(з урахуванням офіційних трансфертів) протягом 2016-2020 рр., млрд. грн. [7].
Показник

2016

2017

2018

2019

2020

Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Офіційні
трансферти
Інші доходи
Всього

141,3

185,7

232,5

270,5

285,2

Відхилення
(2020/2019)
14,7

21,8

25,9

28,1

26,1

21,4

-4.7

1,4

1,8

2,1

2,9

3,4

0,5

197,6

279,2

298,9

260,3

160,1

100,2

1,1
363,2

0,3
493,9

0,8
562,4

0,7
560,5

1,3
471,4

0,6
-88,9

Отже, аналізуючи дані таблиці 1, варто звернути увагу на те, що серед
власних надходжень місцевих бюджетів найбільшу частку займають податкові
надходження. Протягом аналізованого періоду

2016-2020 рр.

обсяги

податкових надходжень до місцевих бюджетів мали характерну тенденцію до
збільшення, відповідно, темп зростання податкових надходжень є вищим
порівняно із темпом збільшення сукупного обсягу доходів місцевих бюджетів.
Меншу частку серед власних доходів місцевих бюджетів

займають такі

джерела наповнення місцевих бюджетів як неподаткові надходження та доходи
від операцій з капіталом. Загалом дані показники у 2020 році становили 21,4
млрд. грн. та 3,4 млрд. грн. відповідно [7].
Найбільшу частку у дохідній частині місцевих бюджетів займають
офіційні трансферти, які у 2019 році становили 260,3 млрд. грн., що на 86,4
млрд. грн. менше ніж у 2015 році. Це свідчить про високу залежність ресурсів
місцевої влади від державних коштів і про їх низьку автономію. Проте, варто
зазначити, що у 2020 році доходи місцевих бюджетів від офіційних трансфертів
становили 160, 1 млрд. грн., що на 100,2 млрд. грн. менше ніж у аналізованому
2019 році. Така тенденція була спричиненою поширенням короновірусної
хвороби COVID-19.
Зокрема, якщо ж аналізувати виконання доходів місцевих бюджетів
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України за перше півріччя 2020 року, то недовиконання плану склало 10,4%.
Найгірше виглядає ситуація зі сплатою податку на землю  приріст надходжень
по сплаті податку на землю складав -14,5% порівняно з аналогічним періодом
минулого року. За даними Державної казначейської служби України [7]

у

2020 році до місцевих бюджетів України із врахуванням трансфертів надійшло
471,4 млрд. грн., що на 88, 9 млрд. грн. менше ніж у 2019 році.
Скорочення

доходів

місцевих

бюджетів

було

спричинене

також

недоотриманням надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки та ПДФО, скорочення надходжень від яких відбулись через
прийняті зміни до податкового законодавства щодо підтримки платників
податків у зв’язку із здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19 [5, с. 48].
Щодо зменшення доходів місцевих бюджетів в частині трансфертної
підтримки, то воно об’єктивне, оскільки у 2020 році не здійснюються окремі
видатки, пов’язані із реалізацією державних програм соціального захисту
(стосується виплат допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, виплати
субсидій населенню), хоча з іншого боку 100% скорочення фінансування
інфраструктурної субвенції для ОТГ та 15% для соціально-економічного
розвитку не є свідченням державницької політики сприяння сталому поступу
громад. Інакше кажучи, негативні існуючі тенденції з наповненням бюджетів
усіх рівнів є свідченням в тому числі запровадження карантинних заходів у
зв’язку з пандемією COVID-19.
Отже,

узагальнюючи

вищезазначене,

варто

стверджувати,

що

самостійність бюджетів можлива лише за наявності достатніх власних дохідних
джерел. Як свідчить досвід економічно розвинених країн, частка власних
доходів у бюджетах органів самоврядування повинна перевищувати частку
залучених доходів. В Україні ж впродовж 2016-2020 рр. спостерігається досить
значна різниця між доходами від офіційних трансфертів та власними доходами
(табл.1).

Як результат, недостатність власних стабільних доходів значно

обмежує вплив місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток
територій.
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Дослідження системи наповнення місцевих бюджетів протягом 2016-2020
рр. довело, що нині місцеві органи влади не володіють достатніми фінансовими
ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на
своєму рівні. Це зумовлено цілою низкою факторів:
 високими рівнем концентрації фінансових ресурсів у державному
бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у
вирішенні життєво важливих для населення завдань;
 домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходжень коштів
до місцевого бюджету і низькою часткою закріплених за територіями
податкових платежів;
 діючою практикою формування місцевих бюджетів, за якої збережений
поки що у своїй основі механізм централізованого встановлення нормативів
відрахувань від регулюючих доходів, хоча вони й знаходяться у протиріччі з
принципами бюджетної децентралізації;
 тенденцією встановлення видатків униз по бюджетній системі без
відповідного

підкріплення

дохідними

джерелами,

що

призводить

до

дотаційності багатьох раніше збалансованих місцевих бюджетів [9, с 44].
 зменшення

кількості

доходів

місцевих

бюджетів

спричинене

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Отже, аналіз системи функціонування місцевих бюджетів дає змогу
зробити висновки щодо наведення пропозицій заходів, спрямованих на
покращання умов формування місцевих бюджетів. Так, для підвищення ролі
місцевих бюджетів слід чітко розподілити компетенції щодо розв’язання
конкретних

завдань

між

центральними

органами

влади

й

органами

регіонального та місцевого самоврядування і поступово здійснювати перехід до
децентралізації державних фінансів.
Також варто вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового
вирівнювання. Для ефективного функціонування місцевих бюджетів в Україні
необхідно посилити фінансову незалежність цих бюджетів. До методів
посилення фінансової незалежності цих бюджетів можна віднести: включення
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податку на прибуток комунальних підприємств, плату за торговий патент на
підприємницьку
підприємництва

діяльність,
до

дохідної

єдиний

податок

частини

для

місцевих

суб'єктів

бюджетів;

малого

збільшення

надходжень до місцевих бюджетів, за рахунок запровадження податку на
нерухомість та розкіш (багатство) для фізичних осіб та включення цих податків
до бюджетів територіальних громад. В той же час закріплення певної частини
загальнодержавних податків на рівні бюджетів територіальних громад може
стати ще одним джерелом надходжень місцевих бюджетів.
Сьогодні назріла необхідність визначення обґрунтованого нормативу
бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням
економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних
територій. Існування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір
фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також
значно вдосконалити процедуру бюджетного планування [4, с. 129].
Спираючись на зарубіжний досвід, необхідно створити спеціальні
бюджетні фонди фінансового вирівнювання територій, а перерозподіл доходів
між бюджетами одного рівня доцільно було б здійснювати з урахуванням
податкової сили територій та мінімального рівня, до якого повинні
вирівнюватися фінансові можливості цих територій.
Висновок. Отже, узагальнюючи результати дослідження, можна дійти
висновку, що місцеві бюджети займають вагоме місце у системі суспільних
фінансів,

оскільки

є

основою

фінансової

бази

органів

місцевого

самоврядування. Місцеві бюджети за допомогою наявних фондів грошових
коштів здійснюють фінансування соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, житлово-комунального господарства та інших сфер, що зачіпають
інтереси широких верст населення, а також забезпечувати соціальноекономічний розвиток територій [13].
Аналіз

динаміки

надходжень

до

місцевих

бюджетів

протягом

2015-2019 рр. показав, що частка залучених грошових ресурсів з державного
бюджету є значною, що в свою чергу негативно впливає на рівень
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самостійності окремих територіальних громад. Отже, незважаючи на те, що в
нашій державі

вже є

значні успіхи в процесі проведення реформи

децентралізації, все ж потрібно звернути увагу на необхідність нарощувати
власну дохідну базу бюджетів місцевого самоврядування для забезпечення
фінансової самостійності під час реалізації своїх функцій.
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Марія Джунь
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ
ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуто теоретичні основи управління кредитним портфелем
банку, зокрема уточнено сутність поняття «кредитний портфель банку» та
його роль, враховуючи сучасні ринкові умови , розглянуто підходи до управління
кредитним портфелем. Визначено, що на процес його формування можуть
впливати кредитні ризики, які приводять до негативних наслідків. Досліджено
причини

значного

зростанням

проблемної

заборгованості

в

портфелі

комерційних банків, чинники, що впливають на якість такого портфеля.
Ключові слова: кредитний портфель комерційного банку, кредитний ризик,
кредитна діяльність, актив, суб’єкти кредитування, формування кредитного
портфеля банку.
Основним джерелом доходів банків є отримання прибутку від здійснення
кредитних операцій. У зв’язку з цим, головною проблемою на сьогодні є
ефективне формування кредитного портфеля банку. Неефективне його
формування приводить до підвищення ризиків здійснення кредитних операцій,
це у свою чергу веде до збитків та втрати вкладених ресурсів. Проблема
сучасної банківської системи також полягає у зростанні обсягів простроченої
заборгованості в портфелі банків.
Значне погіршення якості кредитних портфелів банківських установ
збільшує витрати банків за рахунок формування резервів на можливі втрати , і
відповідно, зростає ймовірність зниження прибутковості банківської діяльності,
а також рівня достатності капіталу та в багатьох випадках зменшує перспективи
розвитку подальшої кредитної діяльності. Правильна організація банківського
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кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними
операціями, належне забезпечення його оперативною та вірогідною обліковою
інформацією є основою фінансової стабільності й ринкової стійкості банків.
Це питання не є новим, але воно продовжує викликати зацікавленість у
сучасних умовах. Дослідженню кредитної діяльності банків значну увагу
приділяли такі науковці: Ю. Бугель, Л. Бондаренко,

В. Вовк, В. Грушко,

Л. Дудинець, Г. Карчева, О. Колодізєв, Л. Карпчук, Л. Слобода, І. Аванесова,
В. Міщенко, О. Лисенок, Т. Бєлова, та інші. Автори розглядають це поняття з
різних точок зору та висвітлюють найважливі аспекти управління кредитним
портфелем банків, взаємозв’язок між кредитною діяльністю банків та
ефективністю функціонування банківської установи як учасника ринку
фінансових послуг, формування оптимального кредитного портфеля. Проте
для забезпечення стабільної та прибуткової діяльності банків актуальним є
розроблення сучасних критеріїв оцінки якості кредитних портфелів банків, що
дозволить підвищити ефективність їхньої діяльності та сприятиме розвиткові
економіки країни.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів управління кредитним
портфелем банку, зокрема уточнення сутності поняття «кредитний портфель
банку» та його роль, враховуючи сучасні ринкові умови , розглянуто підходи до
управління якістю кредитного портфеля.
В умовах негативного впливу наслідків світової фінансової кризи
особливої

актуальності

набуває

формування

оптимального

кредитного

портфеля банку з метою підвищення ефективності його діяльності шляхом
впровадження відповідної кредитної політики. Також потрібно зазначити, що
методи та критерії оцінки якості кредитних портфелів, що використовуються
банківськими менеджерами і наглядовими радами України на практиці , мають
низьку ефективність і не завжди дозволяють об’єктивно оцінити і передбачити
потенційні загрози фінансовій стабільності банків. Про це свідчить високий
рівень непрацюючих кредитів банків України, який за даними Національного
банку України становить 41 % на початок 2021 року. Висока частка
непрацюючих кредитів – результат кредитної експансії минулих років, коли
стандарти оцінювання платоспроможності позичальників були низькими, а
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права кредиторів недостатньо захищеними. Інша також вагома причина це
практика кредитування пов’язаних осіб, що припинили обслуговувати кредити
під час кризи. Негативно впливає на якість кредитних портфелів банків і надто
висока облікова ставка НБУ та складність передбачення динаміки інфляційних
процесів. Така тенденція викликає потребу удосконалення роботи фінансових
установ з приводу управління активами банку, та головне їх проблемними
кредитами, що сприятиме активному розвитку кредитного процесу країни
загалом.
Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливе без
ефективно діючої банківської системи. Правильна організація процесу
банківського кредитування, розроблення ефективної та гнучкої системи
управління кредитною діяльністю є основою фінансової стабільності й
ринкової стійкості банківських установ [1]. Ефективність управління кредитної
діяльності банків залежить від грамотної системи кредитного менеджменту , що
передбачає таку організацію процесу кредитування, де системно враховані всі
фактори, що впливають на кредитний процес у рамках сучасної наукової
концепції банківського менеджменту.
Управління
охарактеризувати

кредитною

діяльністю

на

рівні

банку

доцільно

не лише як організацію кредитного процесу з чітким

функціональним розмежуванням обов’язків кредитного персоналу, а як
скоординовану сукупність дій у сфері розробки та реалізації кредитної
політики, організації кредитного процесу на основі безпосереднього впливу на
кредитний портфель для досягнення мети банку відповідно до його кредитної
тактики та стратегії. Відповідно основними елементами системи управління
кредитною діяльністю є такі:
- організаційна структура управління кредитним портфелем;
- розробка стратегії і тактики кредитної політики;
- аналіз кредитного портфеля з метою покращення його кількісних і
якісних характеристик [1].
Оцінка ефективності кредитної діяльності банку визначається дохідністю
кредитного портфеля та прийнятим банком кредитним ризиком, рівень якого
суттєво може збільшитись у періоди економічних криз.
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Кредитний (банківський) портфель в економічній літературі визначається
як сукупність активів і пасивів банку, що відповідно складається з портфеля
активних та портфеля пасивних операцій банку. Здійснення активних операцій
банківськими установами є найважливішим джерелом отримання прибутку,
адже саме вони приносять банку більше 90 % загального доходу [2].
Кредитні операції становлять більшу частину банківського портфеля
активних операцій та є цілісним об’єктом управління, який характеризується
специфічними його особливостями. Кредитні операції в свою чергу посідають
найголовніше місце в структурі активів банку , адже саме від результатів
надання кредитів перебуває в прямій залежності прибутковість та надійність
банку. Також банківські позики відіграють важливе значення у фінансування
галузей економіки , задовольняючи цим потреби одних компаній у додаткових
ресурсах через їх тимчасовий надлишок в інших. Однак для поглиблення
розуміння ролі кредитного портфеля в діяльності банку доцільно дослідити
трактування сутності цього поняття науковцями. (табл.1)
Таблиця 1 – Сутність визначення «кредитний портфель»
Ю. Бугель
А. Пашков

Кредитний портфель – це набір кредитних інструментів для
досягнення встановлених цілей.
Кредитний портфель - сукупність коштів, які розміщуються у
вигляді зобов’язань (міжбанківські кредити, кредити юридичним
особам, кредити фізичним особам.

Л. Бондаренко

Кредитний портфель – це економічно обґрунтована й структурна
сукупність кредитних угод і кредитних зобов’язань, яка є
результатом цілеспрямованих управлінських рішень, прийнятих
відповідно до вимог кредитної політики банку та органів
банківського нагляду.

К. Раєвський

Кредитний портфель – це сукупність усіх позик, наданих банком з
метою отримання доходу.

О. Лаврушин

Кредитний портфель - є сукупністю надання позик, які можна
класифікувати на основі критеріїв, що пов’язані з рівнем
кредитного ризику або способами захисту від його виникнення.

В. Челноков

Кредитний портфель – це портфель який відображає вибір напрямів
позичок залежно від їх прибутковості та ступеня ризику.
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Досліджені науковцями підходи взаємодоповнюють один одного, що дає
змогу сформулювати комплексне визначення поняття «кредитний портфель».
Отже, кредитний портфель – це інструмент управління активними операціями
банку,

метою

здійснення

яких

є

підвищення

прибутку,

ефективної

діяльності,що досягається шляхом надання позичок за різними напрямами
кредитування з урахуванням вимог кредитної політики банку та органів
банківського нагляду.
Узагальнюючи наведені вище визначення, притримуємось такого бачення,
що кредитний портфель можна охарактеризувати як фактор управління
активами банку з метою збільшення доходів, підвищення рівня діяльності
банку шляхом надання кредитів за різними напрямами та для якого
характерним є відповідний ризик. Формування відповідного портфеля є одним
із основних напрямів у розвитку банку, що дозволяє більш точно відпрацювати
тактичні та стратегічні цілі комерційної установи , його здатність кредитування
юридичних та фізичних осіб, та розвитку ділової активності в сучасному
ринковому середовищі, ключовими завданнями якого виступають:
- забезпечення

високого

рівня

доходу

в

поточному

році

та

в

довгостроковій перспективі;
- мінімізація рівня ризиків кредитного портфеля;
- забезпечення стабільності та надійності [5].
Залежно від мети банк формує кредитний портфель певного типу. Тип
портфеля

являє

собою

характеристику

портфеля,

яка

базується

на

співвідношенні прибутку та ризику. Основні типи кредитного портфеля
наведені в табл.2.
Таблиця 2 – Основні типи кредитного портфеля.
Тип портфеля
Портфель доходу
Портфель ризику
Збалансований
портфель

Характеристика
Портфель орієнтовано на кредити, що забезпечують стабільний
дохід, отримання якого характеризується мінімальними ризиками та
постійною своєчасною виплатою відсотків
Портфель складається переважно з кредитів із високим рівнем
ризику
Портфель являє собою раціональне поєднання кредитів різного типу,
як високо ризикованих так і кредитів із низьким рівнем ризику
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Зазначимо, що ризиковий портфель характеризується підвищеним рівнем
прибутковості у високому рівні ризику, тоді як у портфелі доходу рівень
прибутку є нижчим, однак й кредитні ризики мінімальними. Збалансований
кредитний портфель являє собою сукупність банківських кредитів та має
структуру і фінансові характеристики, що знаходяться в межах ризику й
прибутковості [7].
Отже, кредитний портфель позв’язує три ключові аспекти банківської
діяльності – дохідність, ліквідність і ризик.
Процес формування кредитного портфеля банком визначають у три етапи:
1 етап – визначення загальних положень і цілей кредитної політики;
2 етап – відбір конкретних об’єктів кредитування для включення їх у
кредитний портфель;
3 етап – аналіз стану кредитного портфеля та оперативне управління
виявленими відхиленнями від оптимального стану.[4, С.87]
Отже,під час формування оптимального кредитного портфеля необхідно
ставити за мету реалізацію розробленої кредитної політики шляхом підбору
найбільш ефективних і надійних кредитних вкладень. Постійний аналіз
кредитного портфеля дає змогу вибрати раціональний варіант розміщення
ресурсів,

напрями

кредитної

політики

банку, знизити

ризик

шляхом

диверсифікації кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності
надання позики клієнтам.
Кредитні операції є найважливішим джерелом прибутку банку, однак у
зв’язку зі збільшенням останнім часом випадків неповернення кредитів ці
операції наражають на небезпеку стійкість та стабільність банку в цілому
означає формування такої його структури, яка забезпечувала б належний рівень
його ліквідності та максимальний рівень дохідності банківської установи за
мінімального рівня кредитного ризику.
Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і
капіталу, який виникає через неспроможність сторони , що взяла на себе
зобов’язання, виконати умови будь-якої угоди із банком або в інший спосіб
виконати взяті на себе зобов’язання.
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Рівень кредитного ризику визначається розміром фінансових унаслідок
неповернення ( несвоєчасного повернення) позичальником основного боргу та
несплати відсотків за кредитом, Такий рівень кредитного ризику залежить від
впливу та характеру проявів чинників , що зумовлюють його виникнення та
розвиток. Розглянемо основні кредитні ризики, які поділяються на три групи
залежно від сфери їх виникнення (табл.3) [2].
Таблиця 3 – Класифікація факторів кредитних ризиків банківських
установ.
Групи факторів
Фактори,
притаманні
зовнішньому
середовищу
щодо
банківських установ та
контрагентів

Види факторів
Нормативно-законодавче регулювання діяльності банківських
установ;
нормативно-законодавче
регулювання
діяльності
позичальника;
Стан розвитку економіки;
Кон'юнктура попиту на кредитні ресурси та їх пропозиції на
фінансово-кредитному ринку;
Рівень конкуренції між банківськими установами та
контрагентами;
Політична ситуація в країні;
Форс-мажорні обставини( природні катаклізми, воєнні дії).
Внутрішньобанківські
Надмірна концентрація кредитного портфеля;
фактори
кредитних Надмірна диверсифікація кредитного портфеля;
ризиків
Відсутність ефективних методів оцінення та регулювання
кредитних ризиків над етапами кредитного процесу;
Неадекватна оцінка впливу кредитних чинників;
Низький кваліфікаційний рівень, компетенція та досвід роботи
фахівців.
Фактори,
притаманні Репутація позичальника;
діяльності позичальника Капітал позичальника;
Спроможність позичальника успішно вести справу;
Кредитоспроможність позичальника;
Ліквідність забезпечення за кредитом.

Усі зазначені чинники кредитних ризиків можуть мати такі негативні
наслідки:
- зниження якості кредитного портфеля;
- втрата коштів за основним боргом та відсотками;
- витрати на управління проблемними кредитами;
- втрата репутації;
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- втрата капіталу;
- збільшення резервування
Тому з метою виявлення резервів підвищення ефективності кредитної
діяльності за умови запланованого рівня доходності та допустимого рівня
ризику банки проводять аналіз кредитного портфеля, який здійснюється у двох
напрямах: аналіз структури та динаміки кредитного портфеля ( за строками
кредитування, валютою кредитів, видами кредитних продуктів, галузями
економіки, рівнем ризику) та якісний аналіз кредитного портфеля (оцінка
ризику та доходності кредитного портфеля) . Тому на основі цього аналізу
керівництво банку формує ефективний кредитний портфель та приймає
рішення щодо змін його структури з метою підвищення дохідності вкладень та
оптимізації з погашення позик, що позначається на ліквідності та прибутковості
банку.
Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що кожен комерційний
банк повинен докладати максимум зусиль, спрямованих на мінімізацію
можливих втрат від невиконання кредитних зобов’язань клієнтами. Для
знаходження резервів підвищення оптимальності кредитного процесу за умови
рівня доходності за планом та відповідного рівня ризику банки проводять
аналіз управління та структури кредитного портфеля (рис 1.) [5].
Аналіз структури
та динаміки
кредитного
портфеля

Аналіз
кредитного
портфеля

Аналіз якості
кредитного
портфеля

Оцінка ризику кредитного
портфеля; оцінка доходності
кредитного портфеля

За ознаками
структуризації
кредитного портфеля

Рисунок 1 – Аналіз управління та структури кредитного портфеля
Дотримуючись системи такого аналізу , керівництво банку має сформувати
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ефективну політику управління кредитним портфелем та прийняти відповідні
заходи в зміні його структури з метою отримання максимального прибутку від
вкладень та забезпечення більш якісного рівня погашення позик, що
відобразиться на фінансових результатах банку.
Управління кредитним портфелем – важлива складова загального
менеджменту банку. Цей процес розглядається як скоординована сукупність дій
у сфері розробки та реалізації кредитної політики, організації кредитного
процесу шляхом безпосереднього впливу на кредитний портфель для
досягнення стратегічних цілей діяльності банку [7].
Основною метою управління кредитним портфелем банку є досягнення
оптимального

співвідношення

між

ризиком

та

прибутковістю,

що

супроводжують кредитну діяльність банку з урахуванням місії та стратегії
розвитку банку. Тобто управління кредитним портфелем банку зводиться до
мінімізації ризику та максимізації прибутку залежно від типу кредитної
політики.
Для того щоб знизити високий рівень ризику кредитного портфеля
пропонуємо використати наступну методику механізму управління ризиком
кредитного портфеля:
1. Оцінка ризику кредитного портфелю банку;
2. Прогнозування скупного кредитного ризику;
3. Визначення максимального допустимого для банку рівня кредитного
ризику;
4. Побудова оптимальної структури кредитного портфелю банку;
5. Порівняння фактичної та оптимальної структури кредитного портфелю
банку;
6. Розробка заходів для покращення якості кредитного портфелю,
оптимізації його структури;
7. Оцінка кредитного ризику по певній позичці;
8. Вибір методу управління кредитним ризиком по певній позичці банку.
Перевагою даної методики виступає застосування системного підходу до
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управління кредитного портфеля банку. ЇЇ застосування дозволить банку
визначити або скоригувати основні напрями кредитної політики банку та
обирати варіант найбільш раціонального розміщення нових кредитних ресурсів.
Систематизуючи етапи управління кредитним портфелем банку, варто
виділити наступні чинники:
- аналіз ринку банківського і небанківського фінансування;
- розробка кредитної політики банку та вибір методів ціноутворення на
кредитні продукти;
- формування кредитного портфелю банку;
- оцінка ризиків кредитного портфелю банку;
- моніторинг кредитного портфелю;
- оцінка ефективності та кредитного портфелю банку [1].
Також потрібно зазначити, що оцінка ефективності кредитного портфелю
банку здійснюється за допомогою аналізу якості кредитів за двома основними
напрямами:
- оцінка ризику кредитного портфелю банку;
- оцінка дохідності кредитних операцій;
Вирішальне значення для ефективного управління кредитним портфелем
має моніторинг кредитного ризику, що може здійснюватися на будь-якому
етапі

кредитування.

На

основі

результатів

кредитного

моніторингу

приймаються рішення щодо використання методів управління кредитним
портфелем в цілому та окремим кредитом зокрема. Управління кредитним
портфелем банку в умовах реформування банківської системи повинно
включати як традиційні інструменти, так і вимагає створення нових методик,
що будуть відповідати вимогам сьогодення, що є практичним аспектом
управління банківських кредитів.
Висновки. Варто зробити висновок про те, що формування кредитного
портфеля є одним з умов ефективної роботи фінансового посередника.
Кредитні портфелі взаємопов’язані із забезпеченням фінансовими ресурсами
економіки. Крім того, вони впливають і на ефективність роботи банку. У цьому
116

зв’язку велике значення має їх кількість. У банківській установі йому слід
приділити особливу увагу і вживати заходів щодо його поліпшення. Для цього
повинна бути вироблена відповідна кредитна політика. З метою мінімізації
кредитного ризику і підвищення якості портфеля необхідно приймати наступні
заходи: диверсифікація портфеля; попередній аналіз платоспроможності
позичальника; створення резервів для покриття кредитного ризику; аналіз і
підтримка оптимальної структури кредитного портфеля; вимога забезпеченості
позичок і їх цільового використання.
Слід також зазначити, що з метою забезпечення ефективного управління
кредитним портфелем банку і раннього попередження щодо недопущення
зростання

кредитного

ризику

та

погіршення

показників

дохідності

запропонуємо здійснювати постійний моніторинг якості кредитного портфеля
банків, базуючись на трьох критеріях «дохідність – ризик – ліквідність» і
використанні системи методів для оцінки його якості з урахуванням
прогресованого зарубіжного і вітчизняного досвіду.
Для покращення якості кредитного портфеля банку необхідно:
- провести розумну кредитну політику України, в якій сума кредитного
портфеля не перевищує 35-50% активів банку;
- розробляти та суворо дотримуватись положень основної грошовокредитної політики з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників, що
впливають на роботу банку;
- забезпечити ефективний моніторинг фінансового стану позичальника для
контролю динаміки сумнівних боргів у банку;
- переоцінити кредитний портфель за реальною вартістю ( на ринку);
- комерційні банки повинні ретельно підбирати зовнішнього аудитора для
запобігання шахрайству.
Отже, в сучасних умовах діяльності комерційних банків України, їхня
кредитна діяльність потребує вдосконалення, адже значною залишається
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питома вага проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі
комерційного банку. Прострочена кредитна заборгованість знецінює активи
комерційних банків. Перешкодами на шляху формування кредитного портфеля
комерційних банків виступають неякісний моніторинг кредитів, недосконалість
методів визначення кредитоспроможності позичальника та ін. Саме тому
надзвичайної актуальності в ситуації, що склалася, набуває вдосконалення
оцінки кредитоспроможності позичальників із застосуванням методики
комплексного аналізу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ РЕФОРМИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуті основні підходи до визначення сутності фінансовоекономічного потенціалу регіону. У процесі дослідження виділені складові
елементи фінансово-економічного потенціалу та їх вплив на рівень розвитку
регіону. Зазначено показники, які впливають на рівень і оцінку потенціалу
регіону. Вказано підходи щодо оцінювання рівня фінансово-економічногопотенціалу регіону.
Ключові

слова:фінансово-економічний

потенціал,

регіон,

бюджетний

потенціал регіону, інвестиційний потенціал регіону, ощадний потенціал
регіону, фінансові ресурси, реформа децентралізації.
В умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні органи
місцевого самоврядування намагаються ефективно використовувати надані їм
повноваження і розкривати фінансово-економічний потенціал територіальної
громади з метою збільшення доходів місцевих бюджетів та підвищення обсягів
фінансування суспільних послуг на місцевому рівні. Зважаючи на це,особливої
актуальності набуває необхідність дослідження оптимальних методів оцінки
фінансово-економічного потенціалу регіонів у контексті удосконалення
бюджетної політики держави.
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних та практичних підходів
щодо методичного забезпечення оцінки фінансового-економічного потенціалу
регіону в умовах проведення реформи децентралізації.
Дослідження проблематики сутності теоретичних основ формування
методики оцінки фінансово-економічного потенціалу регіону знайшло своє
відображення у працях таких вчених як: Боронос В.Г., Возняк Г. В., Карпінский
Б.А., Козоріз М.А., Свірський В. та інші.
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Розвиток бюджетно-податкової архітектоніки в контексті забезпечення
фінансово спроможних територіальних громад і надання якісних суспільних
послуг населенню є стратегічною метою ефективного управління публічними
фінансами як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях [7, С. 328].
Фінансово-економічний потенціал є важливим критерієм, який дозволяє
кількісно оцінити фінансову самостійність регіону. Від стану фінансовоекономічного потенціалу регіону залежить рівень розвитку території, її
спроможність та ефективність щодо міжрегіональної співпраці, умови життя
населення цієї території, на основі державного регулювання економічних та
соціальних

процесів

за

допомогою

фінансового

інструментарію,

якій

знаходиться у розпорядженні регіональних органів влади.
Варто зазначити, що потенціал регіону включає в себе всі види ресурсів,
які використовуються, або можуть бути використані у межах певної території.
У ході теоретичного аналізу визначення категорії «фінансово-економічний
потенціал» регіону з урахуванням сучасних тенденцій в умовах проведення
реформи децентралізації влади та розвитку економіки пропонується наступне
його визначення: фінансово-економічний потенціал регіону  це механізм
генерування, розподілу і перерозподілу всіх наявних і потенційно можливих
фінансових ресурсів для реалізації поставлених цілей регіонального розвитку в
певний момент часу [1, с.75].
До характерних особливостей фінансово-економічного потенціалу регіону
слід віднести: органічне поєднання фінансових ресурсів і можливостей
територіальної громади щодо їх мобілізації й ефективного та раціонального
використання; відносний характер категорії, яка враховує як наявні, так і
тимчасово невикористані або нереалізовані можливості щодо залучення
фінансових ресурсів у майбутньому; залежність його рівня як від наявності
фінансових ресурсів, так і від умов доступу до них; динамічний характер
категорії, зумовлений мінливістю самих фінансових ресурсів, які з різних
причин можуть бути поки що недоступними або незадіяними; взаємозалежність
між його рівнем та фінансовою можливістю або здатністю територіальної
громади чи її представницьких органів брати участь у створенні матеріальних
благ і наданні послуг [6, с. 43].
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Концепція формування регіонального фінансово-економічного потенціалу
спрямована на оптимізацію ресурсозабезпечення територіального економічного
розвитку,

підвищення

результативності

та

конкурентоспроможності

господарської діяльності регіону (рисунок 1).
Фінансово-економічний
потенціал регіону
Фінансовий потенціал
реального сектора
і

Бюджетний потенціал
регіону
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
і

Інвестиційний
потенціал регіону
Інвестиційний
потенціал
фінансовокредитних установ
Інвестиційний
потенціал
підприємств

Ощадний потенціал
регіону
Заощадження
населення в цінних
паперах та
дорогоцінних

Внески у
фінансовокредитних
установах

Офіційні
трансферти
Надходження до
державних
цільових фондів

Рисунок 1  Основні складові елементи фінансово-економічного
потенціалу регіону
Наразі актуальним питанням є фінансове облаштування всіх рівнів
бюджетної системи та забезпечення їх соціально-економічного розвитку [8, 10 12]. Особливе значення в дослідженні цього питання належить фінансовій
політиці субнаціонального рівня України. Таку політику варто розглядати у
напрямку бюджетної, податкової, кредитної та інвестиційної політик регіону
[4, с. 67].
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Отже, до складових елементів фінансового-економічного потенціалу слід
віднести:

бюджетний

надходження,

доходи

потенціал
від

(податкові

операцій

надходження,

капіталом,

офіційні

неподаткові
трансферти,

надходження до цільових фондів), інвестиційний потенціал (інвестиційний
потенціал фінансово-кредитних установ, інвестиційний потенціал підприємств
регіону), ощадний потенціал регіону (заощадження населення в цінних паперах
та дорогоцінних, внески

у фінансово-кредитних установах) та фінансово-

економічний потенціал реального сектора.
Вищезазначені

складові

фінансово-економічного

потенціалу,

є

фундаментальними складовими, а від так їх аналіз та оцінка є обов’язковою в
процесі вивчення потенціалу певного територіального суб’єкта. Окрім того
зазначені складові є елементами реальної фінансової системи, яка формується
за рахунок фінансів суб’єктів господарювання, державних фінансів та фінансів
домогосподарств.
Механізм

оцінювання

фінансово-економічного

потенціалу

регіону

передбачає наявність усіх елементів (рис.1), причому нехтування будь-яким з
них не дозволить викристалізувати зміст цього різноаспектного поняття.
Зауважимо, що

зростання фінансово-економічного потенціалу регіону

залежить від фінансових результатів і можливостей реального сектора
економіки, фінансово-кредитної системи, наповненості регіональних бюджетів,
фінансової спроможності населення [3].
Слід зазначити, що фінансовий потенціал, включає в себе не тільки
фінансові ресурси, які є в наявності в регіоні, а також кошти, які можуть бути
залучені для ефективної діяльності регіональних органів влади. Показники, що
впливають на рівень і оцінку фінансового потенціалу регіону представлені у
таблиці 1.
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Таблиця 1 - Показники, що впливають на рівень і оцінку фінансовоекономічного потенціалу регіону
Група показників

Показники загальної
характеристики
регіону

Показники, що
характеризують стан і
обсяг джерел
формування
фінансових ресурсів
регіону

Показники

площа території; загальна чисельність населення (в тому
числі кількість міського та сільського населення, кількість
пенсіонерів і т.п.);

показники демографічного стану регіону (народжуваність,
смертність, міграційні рухи, рівень навантаження працездатного
населення непрацездатними особами та дітьми і т.п.);

стан ринку праці (рівень безробіття, співвідношення
попиту і пропозиції на ринку праці і т.п.);

структура економічної системи території (питома вага
промислового та аграрного секторів);

кількість суб'єктів підприємницької діяльності (за видами,
сферами, розмірами, обсягами діяльності)

загальні результати фінансово-економічної діяльності
регіону (обсяг валового регіонального продукту, обсяги зібраних
податків, обсяг роздрібної торгівлі тощо);

показники інвестиційної привабливості території (обсяги
інвестицій, в тому числі іноземних, темпи зростання інвестицій);

бюджетні показники (обсяг доходів, витрат, трансфертів)
показники фінансової інфраструктури (кількість банків, обсяг
активів банківської системи території)

показники зовнішньоекономічної діяльності регіону
(обсяги імпорту, експорту, сальдо торгового балансу і т.п.)

Отже, дані таблиці 1 свідчать про те, що на рівень фінансово-економічного
потенціалу регіону вливають такі показники як: показники загальної
характеристики регіону та показники, що характеризують стан і обсяг джерел
формування фінансових ресурсів регіону.
Характер та силу впливу наведених факторів можливо оцінити на основі
розрахунку показників, які дають загальну характеристику регіону (площа,
чисельність населення і т.п.), а з іншого, стан та обсяг джерел формування
фінансових ресурсів регіону (обсяг валового регіонального продукту, наявність
основних засобів, обсяги роздрібної торгівлі тощо). Вплив кожного з факторів
дозволяє більш ефективно проваджувати політику розробки необхідних
заходів, які дозволяють покращити фінансово-економічний стан регіону, що
позитивно вплине на процеси міжрегіонального співробітництва [9, с. 48].
В умовах поширення пандемії COVID-19, загальна кількість показників,
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що впливають фінансово-економічний потенціал регіонів дещо збільшилась.
Зважаючи на це, досліджуваних показників, в першу чергу варто віднести:
соціальний захист вразливий груп населення; підтримка малого та середнього
бізнесу;створення робочих місць (тим самим знижуючи рівень безробіття, який
зріс під час пандемії COVID-19). На нашу думку, врахування відповідних
показників дасть змогу підвищити рівень фінансово-економічного потенціалу
регіону.
Для оцінювання фінансово-економічного потенціалу регіону у більшості
випадків використовують змішаний або комбінований підхід, який передбачає
методичне забезпечення оцінки фінансово-економічного потенціалу регіону на
основі використання статистичних даних, експертних оцінок, порівняльної
характеристики між різними показниками, на основі виявлення сили впливу
кожного з факторів на результуючий. На основі такого методичного підходу
формується система бальних оцінок щодо оцінки фінансово-економічного
потенціалу регіону. Така практика щодо методичного підходу застосовується в
практиці рейтингових агентств та різними міжнародними інститутами
[5, с. 335].
Отже, аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що фінансовоекономічний потенціал регіону є одним із ключових характеристик як окремої
територіальної громади, так усієї економічної системи держави. Очевидно, що
наявних

фінансових

економічного

ресурсів

розвитку

недостатньо

держави.

На

для

успішного

сьогоднішній

день

соціальнокомплексне

дослідження фінансово-економічного потенціалу регіону стає особливо
актуальним, оскільки результати дали б можливість виявити внутрішні
негаразди, уникнути зайвих фінансових ризиків інвесторам, а отже підвищити
стабільність та збалансованість економіки регіону.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
У даній статті проаналізовано проблемні питання оподаткування діяльності
банківських установ в Україні. Визначено роль та місце банків у системі
оподаткування, розглянуто механізм банківського оподаткування та наведено
пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування банківської діяльності.
Ключові слова: банківські установи, система оподаткування, банківські
операції, податки, банківська діяльність, адміністрування податків.
Сьогодні в Україні залишається невирішеним питання ефективного
формування податкової системи банківських установ. Стабільність такого
розвитку економіки не можлива

без постійного надходження фінансових

ресурсів, що забезпечується банківськими установами. Податковий аспект
присутній в будь-якому сегменті управління фінансами банку та впливає на всі
ключові фінансові рішення.
Розкрити напрями вдосконалення системи оподаткування діяльності
банківських установ в Україні. Виявити недоліки та розробити заходи, які б
мотивували та підтримували розвиток системи оподаткування банківських
установ.
Дана тема є досить актуальною та обширною, як і будь яка система
оподаткування, не тільки банківських установ, не є ідеальною. Саме тому
присвячується велика кількість наукових робіт

з напрямів покращення

оподаткування банківських установ, серед останніх робіт були статті таких
науковців: Кміть В.М., Фрич А.О., Чепелюк Г.М., Куліш А.В., тощо. Усі вони у
своїх роботах аналізували сучасну систему оподаткування банківських установ
під впливом різних факторів, та намагались знайти методи вирішення недоліків
для подальшого розвитку банківської діяльності в Україні.
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У зв’язку з цим в сучасних умовах актуальність питань оподаткування
банків не викликає сумніву і зумовлена такими обставинами. По-перше,
розвиток в Україні ринкових відносин зумовлює необхідність вдосконалення
практичних

підходів до

обчислення і

сплати

різних

видів податків

комерційними банками. По-друге, в умовах становлення інформаційного
суспільства

податки є найважливішим методом мобілізації фінансових

ресурсів, необхідних для вирішення основних проблем соціальної політики
держави, забезпечення соціальних гарантій, розвитку науки, освіти, охорони
здоров'я. По-третє, прийняття Податкового кодексу України і введення
оподаткування депозитів істотно впливають на створення і перерозподіл
банківських ресурсів. Таким чином, податкове регулювання банків впливає не
лише на банківську систему, а й на розвиток економіки нашої держави.
Банківська діяльність – це широкий спектр відносин, що передбачає і
визначає

фінансово-економічну

спроможність

і

потенціал

держави:

підприємницьку діяльність – самостійну на власний ризик з метою одержання
прибутку; діяльність банків як самостійних суб'єктів господарювання; владноорганізаційну діяльність Національного банку України як центрального банку
держави – особливого органу державного управління, наділеного державою
владними повноваженнями і виключними функціями у сфері грошового обігу,
зазначає В.Л. Ортинський [1, с. 105-106].
Це свідчить про те, що банківська діяльність постійно супроводжується
ризиками і має свої специфічні особливості. Зважаючи на це, певні особливості
має і механізм оподаткування фінансово-господарської діяльності банків, хоча
податкове регулювання здійснюється відповідно до законодавства, єдиного для
всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності і сфери
діяльності.
Метою банківської діяльності, як і будь-яких інших комерційних
підприємств

є

отримання

прибутку,

тому

така

діяльність

підлягає

оподаткуванню на загальних підставах згідно чинного законодавства. Однак
існує суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських установ постійно
пов'язана зі значними ризиками, тому банківські операції оподатковуються як
операції особливого виду [1, ст. 105-106].
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Банки, являючись ключовою ланкою ринкової економіки держави,
здійснюють фінансово-посередницькі операції між всіма господарюючими
суб'єктами, які надають фінансові ресурси які сприяють оптимізації розміщення
грошових коштів. Важливу роль відіграють банки в податковій діяльності
держави [3].
В

Законі

України

«Про

банки

і

банківську

діяльність»

від

01.06.2010 N 2289-VI (зі змінами та доповненнями) [4] банківська діяльність
трактується як залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб
та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та
юридичних осіб.
Правові норми щодо загальних особливостей податкового адміністрування
викладені у Податковому кодексі України в розділі ІІ «Адміністрування
податків, зборів (обов’язкових платежів)». А саме, у ч. 1 ст. 40 Податкового
кодексу України [3] зазначено: «Цей розділ визначає порядок адміністрування
податків і зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а також порядок
контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у
випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі
органи».
Відповідно до Податкового кодексу України можна виділити наступні
елементи системи податкового адміністрування:
1. організація податкових відносин (законодавче регулювання податкової
системи, визначення правових засад формування та реалізації податкової
політики, організація загального управління у сфері оподаткування, розробка
проектів законодавчих змін тощо);
2. прогнозування і планування податкових надходжень;
3. адміністративне регулювання податкових відносин (у тому числі облік
платників податків, відстрочення та розстрочення податкових платежів,
застосування штрафів, розгляд скарг платників податків);
4. консультативна робота (масово-роз’яснювальна діяльність, надання
податкових консультацій в індивідуальних випадках, тлумачення податкового
законодавства);
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5. податковий

контроль

(контроль

за

виконанням

податкового

законодавства, розробка заходів із протидії ухиленню та уникненню
оподаткування, а також профілактика податкових правопорушень);
6. адміністрування податкового боргу (облік податкового боргу, вжиття
заходів для стягнення податкового боргу, тощо);
7. упровадження сучасних технологій податкового адміністрування
(інформатизація процесів податкового адміністрування, впровадження ризикорієнтованих методик податкового адміністрування, спрощення податкового
обліку і звітності, уніфікація оподаткування, електронне звітування) [6].
Специфіка змісту податкової правосуб'єктності банків проявляється в
тому, що вони здатні виступати в податкових відносинах не тільки в якості
платників податків або податкових агентів, але і - податковим агентом,
здіснюючи такі оперіції як: приймати і зараховувати податкові платежі, тобто в
якості посередника між платником податків і бюджетом [7].
Розвиток банківської системи України та вдосконалення системи
оподаткування її діяльності – це два паралельних і взаємопов'язаних шляхи.
Активізація стимулюючої функції державного регулювання оподаткування
банківських установ дасть можливість досягти значних успіхів щодо
зменшення фінансового дисбалансу та стабілізації економіки в цілому.
Кожен податок, збір та обов’язковий платіж має самостійний об’єкт
оподаткування, який визначається чинним податковим законодавством. Об’єкт
оподаткування повинен бути стабільним, чітко визначеним, мати безпосереднє
відношення до платника податку. У наш час, об’єктом оподаткування
комерційних банків є наступні операції форфейтингові, факторингові, трастові
операції; послуги щодо здачі в оренду майна; послуги щодо зберігання
документів і цінностей; послуги щодо транспортування готівки, грошей,
інкасації; послуги щодо доручень, надання гарантій і видач інших зобов'язань
за третіх осіб; послуги зв'язку, крім послуг, пов'язаних з операціями за
рахунками

клієнтів; послуги

з

підготовки

кадрів

і

підвищення

кваліфікації; консультаційні, правові, аудиторські, експертні, посередницькі,
брокерські послуги.
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До

початку

фінансово-економічної

кризи

інтенсивний

розвиток

банківської системи засвідчував високий рівень прибутковості банківського
сектору, дохідність якого значно перевищувала дохідність сектору реальної
економіки. В той же час рівень надходжень від оподаткування банківської
діяльності становив мізерні показники. Останні роки банки відпрацювали з
від'ємним фінансовим результатом, тобто зі збитками, через кризові події в
економіці та прорахунки у діяльності самих банків, тому надходження коштів
від оподаткування банківських установ до бюджету практично відсутні.
Крім

того

за

період

фінансово-економічної

кризи

кредитування

комерційними банками реального сектору економіки було згорнуто, що
негативно відбилося на вітчизняних підприємствах. В даному випадку
банківські установи не виконують своєї однієї з основних функцій та
покладеної на них місії - забезпечення стабільного розвитку економіки країни.
Серед

податкових

важелів

регулювання

діяльності

суб'єктів

господарювання велике значення надають зниженню податкових ставок,
оскільки воно істотно стимулює зростання ділової активності та інвестиційної
діяльності банків [5].
Основну ідею модернізації системи оподаткування із запровадженням
Податкового кодексу України можна визначити як зменшення ставок основних
податків з одночасним розширенням бази оподаткування, у звязку з тим, що
тенденція свідчить про те, що банківський сектор випадає з числа
продуктивних платників податків і не виконує очікуваних фіскальних
навантажень за рахунок їх обороту [5].
Враховуючи

існуючі

механізми

податкової

підтримки

в

Україні,

уявляється передчасним запроваджувати додаткові податки на фінансовий
сектор.
Впроваджувати додаткові податки на фінансовий сектор. Зі зміцненням
фінансового сектору у країні було б доцільно поступово привести систему його
оподаткування у відповідність із кращою європейською практикою. Для цього
необхідно:

вивчити

результати

застосування
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спеціальних

податків

на

фінансовий сектор у світі; визначити чітку класифікацію фінансових операцій;
уніфікувати

стандарти

бухгалтерського

обліку

для

визначення

бази

оподаткування; удосконалити діючу схему обміну інформацією між країнами;
розробити ефективний механізм оподаткування транснаціональних фінансових
операцій;

здійснювати

пошук

національної

моделі

оподаткування

у

фінансовому секторі [2, с.131].
Зростання надходжень від банківської діяльності у державний бюджет
багато в чому залежить від дієвого податкового адміністрування, яке впливає
саме на розмір сплачених податкових сум які надходять до бюджету держави
шляхом сплачення банками їхніх податкових зобов’язань [8-11].
Також для удосконалення оподаткування банківських установ необхідно
визначити оптимальний рівень їх податкового навантаження. Наприклад,
податкове навантаження з податку на прибуток у фінансовому результаті
банківської установи визначається відношенням розміру сплаченого податку на
прибуток до різниці між доходами і витратами. З ініціативи держави має бути
створена модель завдяки якій банки зможуть оцінити ефективність дій
податкового менеджменту, а держава буде бачити та відслідковувати, котрим
банківським установам потрібний вищий рівень податкового регулювання та
контролю. Ця модель дасть змогу знайти баланс між потребами держави та
банківськими установами, як платниками податків [7].
Диференціювати ставки податку на прибуток, зокрема: підвищити ставку
податку на прибуток, одержаний від торгово-посередницьких операцій на
фондовому та валютному ринках, оскільки надлишок ресурсів, який утворився
в

результаті

недостатнього

інвестування

банками

матеріальної

сфери

виробництва, вони використовують у спекулятивних цілях. Відтік грошових
коштів у сферу обігу зумовив неплатежі, недостатні податкові надходження до
бюджету та його дефіцит, спад виробництва та зростання темпів інфляції;
одночасно знизити ставку податку на прибуток, одержаний банками за
довгостроковими кредитами, які надані в реальний сектор економіки з метою
розширеного відтворення, що сприятиме активізації інвестиційного процесу.
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Також, зважаючи на те, що банки через недосконалість податкового
законодавства та власні недобросовісні, а іноді шахрайські дії мають
можливість приховувати прибуток, пропонується запровадити у вітчизняну
практику зарубіжний досвід, згідно з яким, хоча би на період стабілізації
фінансового сектора економіки, замінити об’єкт оподаткування банків. У його
якості можуть виступати: чисті або валові активи банку, які приховати
практично неможливо; банківські витрати, що стимулює банки до їх
мінімізації; дебетові банківські транзакції, що унеможливлює встановлення на
них монопольно високих цін і тарифів та обмежує зацікавленість банків у
надмірно ризикованих капітальних вкладеннях.
Зі зміцненням фінансового сектору у країні було б доцільно поступово
привести систему його оподаткування у відповідність із кращою європейської
практикою. Для цього необхідно:
1. Вивчити результати застосування спеціальних податків на фінансовий
сектор у світі та у Європейському Союзі зокрема;
2. Визначити чітку класифікацію фінансових операцій;
3. Уніфікувати стандарти бухгалтерського обліку для визначення бази
оподаткування;
4. Удосконалити діючу схему обміну інформацією між країнами;
розробити ефективний механізм оподаткування транснаціональних фінансових
операцій;
5. Здійснювати пошук національної моделі оподаткування у фінансовому
секторі [2, с.131].
На нашу думку, потрібно сформувати таку систему оподаткування
банківських установ, яка б стимулювала діяльність банківських установ у
напрямі збільшення вкладень капіталу в реальний сектор економіки, яка б
допомогла б збільшити їхні доходи, а отже, й їх оподатковуваний прибуток.
Запровадження спеціальних податків на діяльність суб’єктів фінансового
сектору важливо розглядати як перспективний напрям удосконалення
оподаткування цього сектору. Таким чином, основні напрями вдосконалення
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банківської системи оподаткування в Україні полягають у необхідності
запровадження в перспективі нових податків на діяльність банківських установ
із метою запобігання виникненню кризових явищ у фінансовому секторі, а
також внесення змін і доповнень до податкового законодавства, спрямованих
на запобігання використання небанківських фінансових установ у схемах
мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено основні аспекти державного пенсійного страхування в
Україні. Визначено джерела формування доходів пенсійного фонду та їх
структуру. Проведено аналіз витрат Пенсійного фонду України та його
дефіциту. Порушено основні проблеми державного пенсійного страхування.
Запропоновано методи вирішення даних проблем.
Ключові слова: державне пенсійне забезпечення, пенсійний фонд, доходи
пенсійного фонду, видатки пенсійного фонду.
Одним із найбільших викликів сучасного етапу державотворення в Україні
є реформа пенсійної системи. Необхідність її проведення продиктована
деструктивним впливом який діюча солідарна пенсійна система справляє на
економіку,

її

нездатністю

забезпечити

гідний

рівень

матеріального

забезпечення літніх людей. Проблеми з якими стикається сьогодні вітчизняна
пенсійна система характерні для інших країн. Багато з них свого часу провели
кардинальні пенсійні реформи, обумовлені необхідністю зниження дефіциту
коштів на виплату пенсій.
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Проблеми пенсійного забезпечення досліджуються відомими науковцями,
зокрема, проблеми функціонування пенсійного забезпечення (І.Я. Чугунов,
О.В. Насібова), напрями реформування пенсійної системи (І.В. Гнидюк,
І.О. Корчинський), питання соціального захисту населення (Ю.А. Романовська,
О.П. Демченко, Т.І. Павлюк), а також зарубіжний досвід проведення пенсійних
реформ (В. Петрушка, Ю.В. Баніт).
Актуальність даної теми полягає в потребі кардинальних змін пенсійної
системи України, збільшення власних доходів пенсійного фонду України та
зменшення залежності від Державного бюджету.
В Україні введено п’ять основних видів соціального страхування:
пенсійне; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами
зумовленими похованням; медичне – на випадок хвороби, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності; на випадок безробіття [7, с. 84-87; 8].
Пенсійне забезпечення – це державна система й основна складова системи
соціального захисту населення. Ефективне забезпечення пенсіонерів можливе
лише за умов належно спланованого та відпрацьованого фінансового механізму
пенсійного забезпечення. Особливо проблематичним воно буде за умови
низьких темпів зростання реальної заробітної платні і відповідно, надходжень
до Пенсійного фонду України. Це доводить необхідність реформування чинної
пенсійної системи, яка повинна забезпечувати: обов’язковість солідарного
компонента пенсійного забезпечення, що передбачає перерозподіл доходів між
різними поколіннями, на користь низькооплачуваних працівників; обов’язкову
участь громадян у системі соціального страхування [2, с. 49-51].
У Великому тлумачному словнику української мови слово «пенсія»
визначається як «грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно
щомісячно, у встановлених законом випадках (у разі старості, інвалідності та
ін.), а також гроші, одержані в рахунок такого забезпечення» [1, с.898].
Узагальнюючи теоретичні підходи науковців, сформулюємо власне
бачення економічної сутності поняття «пенсійне забезпечення». Пенсійне
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забезпечення – це грошове забезпечення населення України пенсійного віку, а
також людей з інвалідністю, у розмірах не нижче від прожиткового мінімуму,
встановленого законом, для підтримки відповідного рівня життя соціально
незахищеного населення.
Згідно із законом України «Про пенсійне забезпечення» від 23.01.2020, до
ознак, притаманних пенсійному забезпеченню, слід віднести такі [3]:
- пенсійне забезпечення здійснюється у разі досягнення пенсійного віку,
настання інвалідності, страти годувальника, вислуги років та в інших випадках,
передбаченим законодавством;
- надається регулярно у встановлені законом строки у грошовій формі;
- розмір забезпечення залежить від розміру заробітної плати, тривалості
страхового стажу або вислугу років;
- фінансується за рахунок спеціально створених фондів (Пенсійного фонду,
соціального страхування від нещасних випадків, недержавних пенсійних
фондів), або Державного бюджету;
- законодавчо чітко передбачає коло осіб які мають право на пенсійне
забезпечення ;
- метою призначення пенсійного забезпечення є задоволення життєвих
потреб особи, яка втратила основні джерела засобів існування.
Пенсійна система в ринковій економіці є динамічною. Вона повинна бути
адекватною середовищу трансформаційної економіки України, що базувалася б
на злагоді соціальних партнерів (пенсіонерів, інвалідів, осіб, що втратили
годувальника) [4, c.114].
Головним джерелом фінансового забезпечення пенсійної системи є кошти
солідарної системи, тому що вона є загальнообов’язковою та охоплює все
населення країни, тоді як кошти, отримані з інших джерел, – лише додатковий
фінансовий ресурс.
У процесі своєї діяльності Пенсійний фонд формує доходи, за рахунок
яких він покриває свої витрати. Доходи Пенсійного фонду являють собою ту
основну складову складного механізму функціонування фонду , без якої
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неможлива

його

діяльність.

Визначивши

значимість

та

необхідність

формування доходів Пенсійного фонду України, проведемо аналіз доходів
ПФУ за 2017-2020 роки (рис.1).
За даними рисунку 1, можна спостерігати збільшення власних доходів
Пенсійного фонду України впродовж 2017-2020років. Так у 2018 році доходи
ПФУ збільшились на 21,3%. Це є позитивним явищем у кризовий період,
оскільки доходи збільшуються за рахунок відрахувань із Державного бюджету і
внесків роботодавців та працівників. Також збільшення доходів в певній мірі
зменшує дефіцит бюджету Пенсійного фонду. У 2019 році доходи ПФУ
продовжили збільшуватись і становили 241,7 млрд. грн. Подібна ситуація
спостерігається і в 2020 році, коли доходи збільшились на 14,2%, порівняно з
попереднім роком і, відповідно, становили 281,7 млрд. грн.
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Рисунок 1 – Динаміка власних доходів Пенсійного фонду України за 20172020 рр., млрд. грн. [6].
Дане постійне збільшення власних доходів пенсійного фонду можна
пояснити тим, що протягом останніх чотирьох років відбувалось поступове
збільшення мінімальної заробітної плати. 1 січня 2017 року мінімальна
заробітна плата становила 3200 грн., а з 1 січня 2020 року розмір мінімальної
заробітної плати уже складав 4723 грн., а з 1 вересня даний вид заробітної
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плати становив 5000 грн. Здійснивши необхідні розрахунки, можна вияснити,
що за 4 роки мінімальна заробітна плата збільшилась на 36% , що і стало
основною причиною збільшення власних надходжень Пенсійного фонду
України.
Задля більш детального опису ситуації із фінансовими ресурсами
Фінансового фонду України нам необхідно здійснити аналіз витрат із бюджету
Пенсійного фонду. Необхідно визначити дефіцит бюджету пенсійного фонду і
його залежність від Державного бюджету за 2017-2020 роки.
Порівняльна

структура

доходів

Пенсійного

фонду

України

за

2017-2020 роки представлена на рисунку 2, відображає постійне збільшення
власних надходжень спричинено щорічним збільшенням мінімальної заробітної
плати.
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Рисунок 2 – Порівняння надходжень та видатків Пенсійного фонду
України, млрд. грн. [6].
Але збільшення власних доходів не призвело до зменшення платежів із
Державного бюджету. Це пов’язано із постійним збільшенням рівня
прожиткового мінімуму, а також і мінімальної пенсії. Лише в 2020 році
запозичення із Державного бюджету України зменшились на 6,9%.
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збільшення витрат пенсійного фонду. Основною причиною збільшення витрат
є: збільшення прожиткового мінімуму, збільшення розміру мінімальної пенсії, а
також збільшення розміру середньої пенсії по країні. В той час як кількість
пенсіонерів по країні майже не змінилась, то розмір мінімальної та середньої
пенсії значно зріс за 4 роки. За 2017 рік розмір мінімальної пенсії складав
1247 грн., а розмір середньої пенсії складав 1828 грн. У 2020 році мінімальна
пенсія уже складала 1769 грн. Такий ріст пенсій є основною причиною
стрімкого збільшення витрат пенсійного фонду.
Аналізуючи структуру доходів Пенсійного фонду, можна зробити
висновок, що найбільшу частку в загальному обсязі займають власні
надходження. У 2017 році питома вага власних надходжень пенсійного фонду
складала 54,23%. За 2018 рік питома вага власних надходжень збільшилась на
2,58% і, відповідно, становила 57,08%. Також протягом наступних років
спостерігається збільшення частки даного виду надходжень у структурі
доходної частини Пенсійного фонду . У 2019 році даний показник становив
55,58%, а в 2020 році, збільшився на 4,8% і становив 60,41%. Слідом за ним
слід визначити кошти Державного бюджету України, що займають значну
частину у структурі доходів. Питома вага коштів Державного бюджету
зменшились у 2018 році порівняно з 2017 на 3,1% і дорівнює 42,4%.
У 2020 році частка надходжень з Державного бюджету зменшується і
становить 38,75%. Найменша частка припадає на інші надходження – близько
1% у структурі доходів Пенсійного фонду. До цих фондів належить залишок на
кінець звітного року. Таким чином у структурі доходів Пенсійного фонду
України теж досить висока, що є негативним фактом і показує фінансову
неспроможність до самофінансування.
Серед особливостей соціально-економічного та демографічного розвитку
України в останні десятиліття слід виділити наступні: повільні темпи розвитку
промисловості, низький рівень офіційної заробітної плати , надмірна тінізація
економіки. Як констатують експерти, критичним рівнем тінізації економіки є
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40% ВВП. За розрахунками Міністерства економіки України, частка тіньового
сектору у 2019 році становила 31,3%[5], а за оцінками МВФ, у 2020 році –
близько 52%.
Тіньова економіка є одним з найголовніших чинників через які пенсійний
фонд недоотримує свої доходи. 50% працезданих людей працюють неофіційно
або за кордоном, тим самим не сплачують ЄСВ. Також велика кількість
офіційно працевлаштованих громадян отримують лише мінімальну заробітну
плату, а решту зароблених коштів вони отримують в конвертах, чим самим
зменшують фонд оплати праці підприємства на який нараховується ЄСВ. Тобто
значні обсяги тіньового сектору негативно впливають на наповнення
пенсійного бюджету.
Проведений аналіз пенсійного забезпечення в Україні дозволяє зробити
такі висновки для вітчизняної системи пенсійного забезпечення: в Україні
вкрай необхідне запровадження не державного недержавного пенсійного
забезпечення як одного із ключових елементів пенсійного

забезпечення

громадян. Це дасть змогу накопичувати персональні пенсії та реально підняти
рівень пенсійного забезпечення громадян. У розвинутих країнах недержавні
пенсійні фонди є важливим соціальним інститутом, який характеризується
високим

рівнем

довіри

до

них.

Зокрема

Організація

економічного

співробітництва та розвитку ухвалила «Рекомендації щодо управління
пенсійними фондами». Кожен пенсійний фонд має мати орган управління або
адміністратора, який би відповідав за адміністративне управління фондом, а
також брав відповідальність за виконання умов пенсійних контрактів та захист
інтересів учасників пенсійного забезпечення.
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УДК 366.153.2
Денис Задорожнюк
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр»
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЯК МЕТОД ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ
У стaтті прoведенo aнaліз структури прямих та непрямих податкових
надходжень до бюджетів України. Доведено, що переважання прямих
податків ефективно впливає на економіку країни, адже непрямі податки
можуть сприяти виникненню інфляції.
Ключoві слoвa: прямі податки, бюджет, непрямі податки, дoхoди, видaтки.
Сьогодні невідповідність надходжень податків і зборів до бюджетів
фінансовим потребам держави породжує проблему підвищення ефективності їх
адміністрування в Україні, вирішення якої буде можливим за рахунок
системного підходу.
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Задля покращення податкової системи у цілому необхідно провести її
порівняльне дослідження в розрізі прямих та непрямих податків, адже їх
надходження до бюджету є необхідною умовою для виконання державою своїх
функцій, оскільки вони забезпечують майже 3/4 усіх надходжень до
державного бюджету.
Ціллю стaтті є прoведення aнaлізу прямих та непрямих податків у
структурі доходів бюджетів України.
Теоретико-методологічною основою є праці вітчизняних та закордонних
науковців і практиків, а також нормативно-правові акти України, що
регулюють відносини у податковій системі. Особливості адміністрування
податків досліджували такі науковці, як В.М. Андрущенко, В.В. Буряковський,
О.Д. Василик, М.І. Вдовиченко, І.В. Гнидюк, В.М. Суторміна, В.М. Федосов,
В.П. Вишневський, Т.А. Власенко, М.Я. Дем’яненко, І.В. Грищенко,
В.С. Загорський, , І.Г. Благун, Е.А. Бойко, С.І.Іловайський, А.І. Крисоватий,
М.П. Кучерявенко, П.В. Мельник, В.М. Опарін, К.В. Павлюк, Г.О. П’ятаченко,
А.М. Соколовська.
Фінансове
економічний

забезпечення
розвиток

функціонування

значною

мірою

держави,
обумовлені

її

соціальноподатковими

надходженнями, які справляються до Державного бюджету України. Податкові
надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації
бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів
регулювання

економіки

державою.

Зростання

дефіциту

свідчить

про

недостатність доходів Державного бюджету, а тому слід зосередитись на
джерелах їх зростання. Для цього необхідно удосконалювати складову
надходжень, яка є найбільш вагомою у складі доходів, а отже найважливішою,
тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за наявності
джерел зростання податкових надходжень.
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Таблиця 1 – Надходження прямих та непрямих податків до Державного
бюджету [6]
Показники
Прямі
податки:
Податок на
доходи
фізичної
особи
Податок на
прибуток
Рента
Інші
Непрямі
податки:
Податок на
додану
вартість
Акцизний
податок з
вітчизняних
товарів
Акцизний
податок з
ввезених
товарів
Ввізне мито
Вивізне
мито
Всього

2015
млн.
%
грн.

2016
млн.
%
грн.

2017
млн.
%
грн.

2018
млн.
%
грн.

2019
млн.
%
грн.

127553,8 31,2 157880,0 31,3 179642,7 28,7 233378,4 31,0 267641,9 33,5
45062,0

11,0

59810,5

11,9

75033,4

12,0

91741,8

12,2 109954,0 13,8

34776,3

8,5

54344,1

10,8

66911,9

10,7

96882,3

12,9 107086,3 13,4

47049,3
666,2

11,5
0,2

44371,2
-645,8

8,8
-0,1

48649,0 7,8
-10951,6 17,5

45259,5
-505,2

6,0
-0,1

46746,6
3855,0

5,9
0,5

281863,8 68,8 345999,5 68,7 446815,9 71,3 520437,2 69,0 532134,1 66,5

178452,4 43,6 235506,0 46,7 313980,6 50,1 374508,2 49,7 378690,2 47,3

38783,8

9,5

55116,3

10,9

66303,7

10,6

71143,8

9,4

69897,1

8,7

24326,8

5,9

35006,2

7,0

41989,7

6,7

47708,6

6,3

53460,8

6,7

39881,0

9,7

20001,3

4,0

23898,4

3,8

26560,4

3,5

29855,4

3,7

419,8

0,1

369,7

0,1

643,5

0,1

516,2

0,1

230,6

0,1

409417,5

100

503879,5

100

626458,6

100

753815,6

100

799776,0

100

На основі даних таблиці 1 можна побачити, що впродовж досліджуваного
періоду, а саме 2015-2019 років, у податкових надходженнях до державного
бюджету більший відсоток займають непрямі податки. Вони майже удвічі
перевищують доходи Державного бюджету від прямих податків. А саме у
2015 році непрямі податки складаю 281863,8 млн. грн., що становить 68,8%
податкових надходжень; у 2016 році – 34599,5 млн. грн., що складає 68,7%;
2017рік – 446815,9 млн. грн., що складає 71,3%; 2018рік непрямі податки
складають 520437,2 млн. грн., що становить 69% та у 2019 – 532134,1 млн. грн.,
що становить 66,5. В свою чергу протягом 2015- 2019 році прямі податки
складають 31,2; 31,3; 28,7; 31 та 33,5 % відповідно.
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У непрямих податках найвагомішу частку вносить податок на додану
вартість. ПДВ у 2015 році сягав 178452,4млн. грн., що складає 43,6%, у
2016році відбувся зріст до 235506,0млн. грн., подібне збільшення відбувається і
у 2017 році та досягає 313980,6млн. грн., що складає 50,1% загальної суми
податкових надходження до державного бюджету; 2018рік - 374508,2млн. грн.,
що складає 49,7% та у 2019 році - 378690,2млн.грн.,що складає 47,3%. Сума
надходжень від акцизного податку з вітчизняних та імпортних товарів у
2015 році сягала

15,9% від загальної суми податкових надходжень, у

2016 зросла до 17,9%, 2017- 17,3%; 2018 відбувся спад до 15,7% загальної суми
та у 2019 році склало 15,4%. Ввізне мито у 2015 році складає 39881,0 млн. грн.,
що складає

9,7%,у 2016 - 20001,3 млн. грн., що складає 4%,у 2017 -

23898,4 млн. грн., що складає 3,8%,у 2018році - 26560,4 млн. грн., що складає
3,5%, 2019 рік -

29855,4млн. грн., що складає 3,7%. Вивізне мито займає

незначний відсоток протягом усього досліджуваного періоду та складає
близько 0,1% від загальної суми податкових надходжень до державного
бюджету.

Рисунок 1 – Частка прямих та непрямих податків у доходах Державного
бюджету [6].
У структурі доходів державного бюджету частка надходжень від прямих та
непрямих податків є дуже значною. Так у 2015 році надходження від непрямих
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податків складає 52,7% , а прямих – 23,5%. У 2016 році відбулося зростання
частки як прямих так і непрямих податкових надходжень і складали 25,6% та
56,1% відповідно, усіх надходжень до бюджету. У 2017 році частка прямих
надходжень дещо зменшилася до 22,6%, проте у 2018 цей показник дорівнював
25,2% усіх податкових надходжень, в свою чергу часка від непрямих
податкових надходжень залишалася майже незміною. У 2019 році часка від
прямих надходжень склала 26,8%, а часка непрямих дещо скоротилася до рівня
53,3%.
У планових показниках на 2020 рік спостерігається тенденція незначного
зменшення частки непрямих податків до 67%, що складає 622,9 млрд. грн., і що
на 14,6% більше ніж у 2019 році.
Механізм формування обсягу і структури доходів бюджету є важливою
складовою бюджетного регулювання для всебічного розвитку суспільства [2].
Процес формування доходів бюджету вимагає посилення регуляторних засад з
боку держави. Якісний рівень бюджетного планування та прогнозування
потребує прозорої бюджетно-податкової політики, ефективного та єдиного
державного регулювання фінансової політики на кожній стадії бюджетного
процесу [3].
Доходи бюджету є інструментом перерозподілу фінансових ресурсів у
суспільстві на користь тих чи інших груп населення, галузей національного
виробництва і територій, отже, однією з найважливіших складових системи
державного регулювання як економічного, так і соціального розвитку країни.
Оптимальне співвідношення всіх елементів бюджетної системи є запорукою
збалансованості бюджетного регулювання та рівня його впливу на динаміку
соціально-економічного розвитку держави. Головною метою оптимізації
бюджетної системи, зокрема системи доходів бюджету, є забезпечення
виконання державою покладених на неї суспільно важливих і необхідних
функцій за одночасного стимулювання підприємницької діяльності та
підвищення суспільного добробуту [2].
Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні
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грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад, та
використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної
інфраструктури, місцевого господарства тощо. Тобто місцеві бюджети – це
фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій,
покладених на органи місцевого самоврядування. Як складова бюджетної
системи держави і основа бази діяльності органів місцевого самоврядування,
місцеві

бюджети

забезпечують

необхідними

коштами

фінансування

економічного й соціального розвитку, що здійснюються органами влади й
управління на відповідній території.
Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування
та вирішальним фактором регіонального розвитку [5].
На сьогодні до місцевих податків належать: податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки та єдиний податок. Надходження єдиного
податку з фізичних осіб переважають за юридичних, виконуючи там самим
соціальну функцію, оскільки абсорбувати таку кількість самозайнятих та
вільнонайманих працівників економіка, зокрема середній та великий бізнес, у
наш час не в змозі [12].
Головною частиною доходів місцевих бюджетів в Україні є державні
податки, що зараховуються до бюджету відповідного рівня згідно з
нормативами відрахувань або закріплюються за державним та місцевими
бюджетами.
Роль доходів місцевих бюджетів до певної міри визначається величиною
валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. Слід
зазначити, що доходи місцевих бюджетів як частка ВВП мають тенденцію до
зменшення питомої ваги у ВВП. Цей процес відбувається внаслідок стабілізації
переліку доходних джерел, що в основному складаються із прямих податків, а
також зростання реального та номінального ВВП значно швидкими темпами,
ніж зростання доходів місцевих бюджетів.
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Таблиця 2 – Структура доходів місцевих бюджетів в розрізі прямих і
непрямих податків [6].
Види податкових
надходжень
Прямі, млн. грн.
%
Непрямі,млн. грн.
%
Всього податкових
надходжень

2015
70356,0
71,6
27862,4
28,4

2016
100974,0
68,7
45928,2
31,3

Роки
2017
139053,2
69,2
61951,9
30,8

2018
176922,3
76,1
55610,6
23,9

2019
211473,7
78,2
59072,1
21,8

98218,4

146 902,2

201005,1

232532,9

270545,8

З таблиці 2 видно, що більшу частину податкових надходжень у місцевих
бюджетах

складають

прямі

податки.

Це

відбулося

завдяки

значним

надходженням до місцевого бюджету з податку на доходи фізичних осіб, частка
надходжень якого складала, протягом усього досліджуваного періоду більше
55% усіх надходжень. Значна частка податкових надходжень акумулюється
саме у місцевих бюджетів [7-10].
Найбільший зріст надходжень від непрямих податків до Зведеного
бюджету України протягом досліджуваного періоду відбувся у 2016 році, що
на 3794,2 млн. грн.(46%) перевищує показники попереднього періоду.
Прямі податки зазнали найбільшої зміни в сторону збільшення у 2019 році,
на 6508,5 млн. грн.(19%) більше ніж у 2018 році.
Таблиця 3 – Прямі та непрямі податки в структурі загальних доходів
місцевих бюджетів [6].
Показники

2015
млн.грн. %

2016
млн.грн. %

2017
млн.грн. %

Всього
294460,2 100 366143,1 100
надходжень
Податкових
надходжень, 98218,4 33,4 146902,3 40,1
З них:
Прямі
70356,0 23,9 100974,0 27,6
податки
Непрямі
27862,4 9,5 45928,2 12,5
податки

2018
млн.грн. %

2019
млн.грн. %

502098,3 100 562421,8 100 560531,3 100
201005,1 40,0 232532,9 41,4 270545,8 48,3
139053,2 27,7 176922,3 31,5 211473,7 37,7
61951,9 12,3 55610,6

9,9

59072,1 10,5

Дані таблиці 3 дають змогу проаналізувати зміну прямих та непрямих
походжень в структурі загальних надходжень до місцевих бюджетів протягом
2015-2019 року.
147

У 2015 році частка надходжень від прямих податках у структурі місцевих
бюджетів складає 23,9% в свою чергу частка надходжень від непрямих податків
рівна 9,5 %. 2016 рік характеризується ж такими показниками : прямі податки
посідають 27,5% надходжень до місцевих бюджетів, непрямі податки –
12,5%. Протягом 2017 року частка даних находжень від прямих та непрямих
податків залишається майже незміною порівняно з 2016 роком, та складає
27,7% та 12,3% відповідно. 2018 рік характеризується збільшенням частки
надходжень від прямих податків, та зменшення – непрямих. Сума надходжень
прямих становила 176922млн. грн. , що складає 31,5% усіх надходжень до
місцевих бюджетів. 2019 рік характеризується значним збільшенням частки
прямих податків аж до 37,7%, що має позитивний характер. Прямі та непрямі
податки мають дуже вагомий внесок у надходження до місцевих бюджетів.
Більшу частку впливу займають прямі податки.
З даного дослідження можна зробити висновки, що у структурі доходів
місцевих бюджетів переважають надходження від прямих податків, в
середньому 70-75% обсягу усіх податкових надходжень до місцевого бюджету.
В подальшому прослідковується тенденція зростання питомої ваги надходжень
від прямих податків.
Серед прямих податків найбільш вагомим є податок на доходи фізичних
осіб. Це свідчить про ефективну структуру адміністрування даного податку.
Переважання прямих податків ефективно впливає на економіку країни, адже
непрямі податки можуть сприяти виникненню інфляції. Головним завданням
податкової політики повинно стати зміни курсу податкової системи з чисто
фіскальних цілей на стимулювання економічного зростання.
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комерційного

теоретико-методологіячні
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аспекти
правового

забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. Визначено механізм
управління фінансовою стійкістю комерційних банків, зокрема, детально
розглянуто основні види і методи оцінювання фінансової стійкості банків.
Визначено переваги й недоліки зарубіжних систем оцінки фінансової стійкості
банку.
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Сучасні

динамічні

процеси

глобалізації

фінансових

ринків

через

прискорення вільного руху капіталів окрім позитивного впливу на розвиток
національних фінансових систем формують умови для розповсюдження
кризових тенденцій, в тому числі сприяють прояву ланцюгового «ефекту
зараження» банківських систем у міжнародному фінансовому просторі.
Враховуючи високу чутливість вітчизняної банківської системи до зовнішніх
потрясінь та дисбалансів, а також провідну роль у відтворювальній структурі
економіки

та

фінансуванні

потреб

суб’єктів

господарювання,

вчасне

діагностування порушення її фінансової стабільності є вкрай важливим
завданням, що стоїть перед НБУ у поточній і довгостроковій перспективі.
Дослідженню

основних

теоретико-методичних

аспектів

фінансової

стійкості комерційних банків присвятили такі вітчизняні науковці й дослідники
як фінансової стійкості банківської системи та банків таких авторів:
Вербенська В.М., Довгань Ж.М., Зінченко В. О., Коваленко В.В., Міщенко В.В.
та багато інших.
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Метою статті є дослідження особливостей правового забезпечення
фінансової стійкості комерційних банків.
Національний банк України (НБУ) здійснює регулювання фінансової
стійкості комерційних банків шляхом: визначення норм обов’язкового
резервування,

встановлення

обов’язкових

економічних

нормативів,

застосування обмежень та вимог до діяльності банків, регулювання норм
відрахувань до резервів за активними банківськими операціями [2].
З метою підтримки стабільності банківської діяльності НБУ було
затверджено «Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в
Україні». В даній інструкції наведено обов’язкові економічні нормативи,
значення яких повинні дотримуватись всі комерційні банки України
Оцінка фінансової стійкості банків набуває все більшого значення,
оскільки вона дозволяє проаналізувати сучасний стан банку та виявити
чинники, які негативно впливають на його діяльність. Наразі клієнти при виборі
банку керуються не лише суб’єктивними чинниками, але й об’єктивними,
такими як його надійність, ліквідність, платоспроможність. Єдиної системи
показників, яка б характеризувала фінансову стійкість банку немає, тому
аналітики використовують різні методики, які можуть суттєво відрізнятися.
На сьогодні для оцінки фінансової стійкості банку використовують ряд
методик, таких як:


коефіцієнтний аналіз;



інтегральні методи;



математично-статистичні методи;



рейтингові методи.

Коефіцієнтний аналіз побудований на розрахунку фінансових показників,
які впливають на фінансову стійкість банку. За допомогою даного методу
можна всебічно та детально охарактеризувати діяльність банку, а також
визначити специфічні особливості його діяльності. Недоліком даного методу є
неможливість формування узагальненої інтегральної оцінки фінансового стану
банку.
151

Використовуючи інтегральні методи можна оцінити фінансову стійкість
банку шляхом розрахунку одного узагальненого показника. Перевагою даних
методів є можливість здійснення порівняльного аналізу фінансової стійкості
великої сукупності банків.
Оцінювати

фінансову

математично-статистичних

стійкість
методів,

можливо

таких

як:

також

за

допомогою

дискримінантний

аналіз;

факторний аналіз; нелінійне оцінювання.
А. Стефанишина дослідила основні методики оцінки фінансової стійкості
банку (табл.1).
Таблиця 1 – Основні

види і методи оцінювання фінансової стійкості

банків [4]
Види
Метод парних
порівнянь
Метод
множинних
порівнянь
Бальний метод
(скоринговий)
Кількісне
оцінювання

Сутність
Переваги або недоліки
Методи якісних характеристик
Послідовне порівняння
альтернатив і вибір
Обмеженість в отриманні даних
найоптимальніших для аналізу
Дає змогу зменшити обсяг
Впорядкування безлічі
інформації і ранжувати банки за
альтернатив залежно від
групами оцінювання
характеру оцінювання
Методи кількісних характеристик
Оцінювання показника або
групи показників за допомогою
Легкість і доступність оцінювання
одержаних ним балів
Дає змогу побачити реальні значення
Ранжування за значущістю й
і порівняти їх із рекомендованими чи
перевагами
нормативними

Крухмаль О. В. при оцінці фінансової стійкості виокремлює 4 групи
показників: якість активів та пасивів; капітальна стійкість; ліквідність;
ефективність управління. Дзюблюк О. В. зазначає, що існуючі коефіцієнтні
методики оцінки фінансової стійкості банків передбачають:


здійснення структурного аналізу з метою виявлення ризиків,

виникнення яких зумовлене особливостями структури пасивів, активів,
позабалансовою позицією банку;


дослідження рентабельності окремих операцій банку, а також його

діяльності в цілому;
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оцінку достатності власного капіталу;



аналіз ринкового, кредитного ризиків та ризику ліквідності.

Більша частина показників, що використовуються для оцінки фінансової
стійкості банку базується на дослідження оцінки структури капіталу та на його
достатності. Показники фінансової стійкості банку базуються на:


структурі та достатності капіталу;



структурі залучених та запозичених коштів;



якості активів банку;



характеристиці динаміки окремих складових активу і пасиву.

До основних показників, що використовуються при оцінці фінансової
стійкості банківської установи, належать:
- коефіцієнт надійності (визначається співвідношенням власного капіталу
до зобов’язань і показує залежність банку від залучених коштів);
- коефіцієнт фінансового важеля (співвідношення зобов’язань банку і
капіталу);
- коефіцієнт мінімального статутного фонду;
-

коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні ділових активів

(розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації та
покритті різних ризиків);
-

коефіцієнт

захищеності

власного

капіталу

(співвідношення

капіталізованих активів і власного капіталу. Він показує, яку частину капіталу
розміщено в нерухомість);
- коефіцієнта мультиплікатора капіталу (характеризує ступінь покриття
активів акціонерним капіталом за оптимального співвідношенні 12,0 -15,0
разів) [5].
Оцінка та регулювання фінансової стійкості комерційних банків, що
здійснюють за допомогою комплексу прийомів та методик також впливає на
фінансову стійкість фінансово-кредитних установ. Слід підкреслити, що можна
виділити напрямки оцінки фінансової стійкості комерційних банків та
регулювання нею:
− пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова оцінка;
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− саморегулювання (внутрішнє регулювання);
− самостійна (ініціативна) оцінка.
Розвиток та вдосконалення системи оцінки фінансової стійкості банку є
важливим аспектом діяльності як самого банку, так і регулюючих органів.
Методи оцінки фінансової стійкості банку це перш за все складові фінансового
моніторингу.
Усі зарубіжні методики оцінки фінансової стійкості комерційного банку
можна розділити на 4 категорії:
- рейтингові системи оцінки (PATROL, ORAP, CAMEL);
- системи коефіцієнтного аналізу (BAKIS);
- комплексні системи оцінки банківських ризиків (RATE, RAST);
- статистичні моделі (SAABA) [1].
Однією з найбільш розвинених зарубіжних рейтингових систем є PATROL,
що застосовується Банком Італії з 1993 року. Метою даної системи є проведення
дистанційного аналізу фінансового стану кредитних організацій і виявлення тих
з них, у яких необхідно провести виїзну перевірку. При аналізі розраховують
п'ять компонентів: достатність капіталу, прибутковість, якість кредитів,
організація, ліквідність [4].
Принципово

відрізняється

французька

рейтингова

система

ORAP

(Organization and Reinforcement of Preventive Action). Мета даної багатофакторної
системи - визначення істотних проблем у банку на основі оцінки всіх
компонентів ризиків, пов'язаних з його діяльністю з використанням кількісної та
якісної інформації. У неї входять 14 показників , які діляться на п'ять груп:
пруденційні коефіцієнти (капітал, ліквідність і т.д.); балансова та позабалансова
діяльність (якість активів); ринковий ризик; доходи; якісні критерії (власники
акцій, управління і внутрішній контроль) [3].
Найвідоміша у світі рейтингова система оцінки надійності комерційних
банків - CAMEL. Вона використовується американськими організаціями, що
здійснюють контроль за банківською діяльністю.
CAMEL формується з п'яти інтегральних компонентів [1]:
- Capital Adequancy (достатність капіталу);
- Asset Quality (якість активів);
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- Managements factors (фактори управління);
- Earnings (прибутковість);
- Liguidity (ліквідність).
Кожен інтегральний компонент, у свою чергу, ділиться на більш дрібні
складові, які оцінюються за п'ятибальною шкалою. А далі складається зведена
характеристика кожної групи надійності в залежності від стану всіх її
компонентів.
Від 1996 року її переглянули та доповнили новим компонентом S
(Sensitivity to Market Risk – чутливість до ринкового ризику). Таким чином
CAMEL перетворили на CAMELS [4] . Кожний компонент системи дає змогу
вивести відповідну оцінку на основі якісного аналізу кількох оціночних
факторів, що впливають на той чи інший компонент.
Варто зазначити, що рейтинґові системи ФРС з оцінки фінансової стійкості
банків, зокрема систему CAMELS успішно використовують країни минулої так
званої соціалістичної орієнтації, що прямують до ринкових відносин (Польща,
Чехія, Словаччина), а також країни колишнього СРСР (Туркменістан, Вірменія,
Узбекистан) [30]. Зрозуміло, що згадані країни поступово вносять корективи у
рейтинґову систему з урахуванням особливостей розвитку країни.
До систем, побудованим на основі коефіцієнтного аналізу, відноситься
BaKred System (BAKIS), що застосовується з 1997 року Центральним банком
Німеччини. Основна мета - швидка оцінка фінансового стану кредитної
організації, виявлення змін в динаміці кредитного, ринкового та ризику
ліквідності, а також виявлення загальних тенденцій у фінансовому секторі
економіки. При дослідженні розраховується 47 коефіцієнтів [3] .
Система RATE, застосовується Банком Англії для оцінки фінансової
стійкості банків з 1997 року, включає 3 взаємопов'язані блоки: оцінку ризику
(Risk

Assessment), інструменти нагляду

(Tools) і оцінку

ефективності

застосування інструментів нагляду (Evaluation) [1] .
Оцінка банку, що застосовується в Нідерландах з 1999 року по системі
RAST (Risk Analysis Support Tool) використовується для оцінки рівня ризиків,
прийнятих на себе банком, і складається з чотирьох основних етапів: загальний
опис і фінансовий аналіз організації на основі наявної звітності та результатів
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останніх досліджень на місцях; поділ організації на великі управлінські
підрозділи і види діяльності; оцінка ризиків та управління окремими
підрозділами; агрегування показників та складання звітів [45].
Система

підтримки

банківського

аналізу

SAABA,

що

розроблена

Французькою банківською комісією складається з трьох діагностичних модулів.
Перший з них - модуль кількісного аналізу - досліджує кредитний портфель
банку і обчислює ймовірність неповернення різних типів кредитів. Другий
модуль досліджує якість власників акцій банку (включаючи готовність цих
юридичних і фізичних осіб підтримувати кредитну установу). Третій модуль на
основі рейтингових даних, результатів досліджень на місцях і відомостей по
ринках діагностує якість управління банком, внутрішній контроль і ліквідність.
Використовуючи інформацію, отриману по всіх трьох модулях, система
виробляє синтетичний діагноз банку, у тому числі дає оцінку його стійкості
(за п'ятибальною шкалою) [4].
Безумовно, всі зарубіжні методики оцінки фінансової стійкості кредитної
організації мають свої переваги і недоліки (табл.2.). Виходячи з цього, можна
зробити висновок, що основним недоліком зарубіжних методик оцінки
фінансової стійкості банку є те, що діючі методики дозволяють достовірно
оцінити тільки поточний фінансовий стан банку.
Таблиця 2 – Переваги й недоліки зарубіжних систем оцінки фінансової
стійкості банку [1]
Методика
PATROL

ORAP

CAMELS

BAKIS
SAABA

Переваги
 швидкість аналізу, за рахунок
стандартизованої звітності;
 ефективність оцінки поточного
стану банку.
 швидкість;
 легкість
отримання
вихідних
даних.
 стандартизований метод оцінки
банків;
 рейтинги за кожним показником
вказують напрямок вдосконалення;
 значна кількість показників дає
змогу всебічно дослідити стан банку;
 дозволяє
виявити
тенденції
системи.
 довгостроковий прогноз.

156

Недоліки
 результати аналізу достовірно
відображають лише поточний
стан банку.
 розроблена лише для оцінки
поточного стану банку.
 заснована на суб’єктивних
думках експертів, тому головним
чином
залежить
від
їх
професіоналізму.
 трудомісткість;
 обмеження виявлення тих сфер
діяльності,
які
потребують
особливого нагляду з боку
контролюючих органів.
 значна трудомісткість.

При цьому виявлено наступні особливості: всі методики використовують
відкриту звітність банку, проте не всі здійснюють виїздні перевірки, зокрема не
здійснюють їх за методиками BAKIS та SAABA. Дані методики використовують
різноманітні методики аналізу, зокрема індексний, бальний, експретний та
кореляційний.

Щодо

показників,

які

досліджуються,

то

всі

методики

використовують грошові показники, проте тільки ORAP, CAMELS, RATE і
RAST використовують не грошові. При цьому, ці ж методики мають заключну
експертну оцінку. Рейтингування використовують такі методики, як PATROL,
ORAP та CAMELS.
Рейтингові методики використовується не тільки на законодавчому рівні, а і
приватними рейтинговими агентствами. Так, трьома найбільш відомими
міжнародними рейтинговими агентствами є «Moody’s Investors Service»,
«Fitch Ratings» і «Standard & Poor's». Характерною особливістю рейтингів є те,
що вони не тільки фіксують поточний стан банку, а і дають прогноз щодо його
кредитоспроможності на майбутнє.
В Україні рейтинґові методики застосовують й інформаційно-аналітичні
центри “Кредит-рейтинґ” та НРА «Рюрік». Зокрема, рейтинґова аґенція “Кредитрейтинґ” успішно працює на українському ринку та є єдиною, що володіє правом
присвоєння рейтинґових оцінок вітчизняним емітентам обліґацій. Дана аґенція
надає

незалежні

оцінки

кредитоспроможності

суб’єктів

запозичення

з

присвоєнням кредитних рейтинґів за українською національною шкалою.
Проте є деякі недоліки у функціонуванні даної аґенції, а саме: монополізм
та висока вартість послуг. Зрозуміло, що рейтинґ, який визначила одна
організація, не є єдино правильним, і банки прагнуть до підтвердження рейтинґу,
що можуть інші рейтинґові компанії.
НРА

«Рюрік»

займається

виключно

рейтингуванням

(визначенням

кредитних рейтингів позичальників та їхніх окремих боргових інструментів) та
наданням інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у сфері
рейтингування [2, с. 142].
Отже, нами були досліджені зарубіжні та вітчизняні методики оцінки рівня
фінансової стійкості банку.
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При цьому, зарубіжні методики було розділено на чотири групи: рейтингові
системи оцінки, системи коефіцієнтного аналізу, комплексні системи оцінки
банківських ризиків та статистичні моделі. Визначено, що кожна модель є
адаптованою

для

використання

в

певній

країні,

зазначені

методи

використовують методи математичного розрахунку чи середньозважених та
розроблені у відповідності до вимог Базельського комітету.
При аналізі фінансової стійкості банку вважаємо за доцільне здійснювати
ГЕП-аналіз,

проведення

якого

дасть

можливість

визначити

напрямки

досягнення встановлених цілей. Запропонований аналіз можна представити у
вигляді ряду послідовних дій.
Аналіз фінансової стійкості банків, здійснений за даною методикою
дозволяє не лише визначити конкретний його рівень, а й дослідити за рахунок
яких саме чинників відбулися певні зрушення в стійкості банку. Врахування
існуючих та потенційних ризиків дає можливість спрогнозувати майбутні
показники. Проведення ГЕП-аналізу в динаміці показує наскільки банк досягав
встановлених цілей за певний проміжок часу.
ГЕП-аналіз необхідно проводити в наступній послідовності: визначення
поточного

значення,

визначення

максимально

допустимого

значення,

прогнозування розвитку та розробка сценаріїв, а заключним етапом є складання
звітності.
Отже, можна зробити висновок,що вітчизняні методики представлені
рейтинговими системами оцінки, що включають оцінку рівня фінансової
стійкості рейтинговими агентствами «Кредит-Рейтинг» та НРА «Рюрік», а також
застосуванням рейтингової ситеми CAMELS. Проте, жодна з цих методик не
використовує прогнозні моделі та не поєднують оцінку фінансової стійкості на
макро- та мікрорівнях. Тож, незважаючи на велику різноманітність методик
оцінки фінансової стійкості, до цих пір не створена модель, яка дозволила б
адекватно оцінювати фінансову стійкість комерційного банку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛEННЯ РОБОТИ КОМEРЦІЙНОГО
БАНКУ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ПРОЦEНТНИХ РИЗИКІВ
У статті доведено необхідність управління процeнтними ризиками зумовлeна
значним ступeнeм нeгативного впливу кризових явищ на банківську систeму
загалом, а також рeгулювання балансу фінансових активів та зобов’язань у
внутрішній структурі банку. Доведено, що наявніcть доcконалої cистeми
управління процeнтними ризиками є оcновою функціонування банківського
сeктору. Визначено вибір напрямку мінімізації процeнтних ризиків за
відхилeннями та зональнe управління процeнтним ризиком.
Ключові слова: банківська система, комерційний банк, кредитний ризик,
процентний ризик, ризик.
На сучасному eтапі, в умовах трансформації eкономіки, сeрeд основних
проблeм України, що потрeбують вирішeння, важливe місцe посідає завдання
формування eфeктивної систeми управління банківськими ризиками. На eтапі
рeального пeрeходу України до ринкової eкономіки проблeми банківського
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сeктору стають особливо актуальними, так як комeрційні банки є головною
ланкою у фінансово-крeдитній систeмі країни. Прагнeння максимізації
прибутку, росту капіталізації бізнeсу призводить до провeдeння банківських
опeрацій, які приносять в ряді випадків замість очікуваних доходів значні
втрати, а іноді і банкрутство. Кризові явища в eкономіці України та світу також
бeзпосeрeдньо впливають на збільшeння чутливості банків до ризиків.
Наявніcть доcконалої cистeми управління процeнтними ризиками є
оcновою

функціонування

банківського

сeктору.

В

загальному

вигляді

управління процeнтними ризиками – цe сукупність прийомів, способів і мeтодів
роботи пeрсоналу банку, що забeзпeчує позитивний фінансовий рeзультат,
прогнозування процeнтного ризику та прийняття заходів щодо знижeння або
усунeння процeнтного ризику з мінімальними витратами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концeптуальні засади здійснeння
управління процeнтним ризиком в eкономічно розвинутих країнах та в Україні
у сфeрі прогнозування та попeрeджeння процeнтного ризику прeдставлeні в
працях

вітчизняних

і

зарубіжних

науковців,

зокрeма:

Бобиля

В. В.,

Волошиної І., Дубицької Л., Карася О. О., Ларіонової К. та ін.
Метою статті є досліджeння eкономічного змісту процeнтного ризику,
визначeння сучасних проблeм його управляння і пeрспeктив розвитку.
Виклад основного матеріалу. Управління процeнтними ризиками – цe
систeма прийомів, способів, мeтодів та інструмeнтів роботи комeрційного
банку і наглядових структур, що забeзпeчує позитивний фінансовий рeзультат,
шляхом виміру очікуваного та фактичного рівня процeнтного ризику, його
прогнозування і прийняття заходів щодо знижeння або усунeння процeнтного
ризику з мінімальними втратами.
Мeханізм моніторингу процeнтного ризику в систeмі управління ним є
складно-структурованою

систeмою

організації

управління

процeнтним

ризиком, що включає сукупність взаємопов’язаних eлeмeнтів, а самe суб’єктів,
об’єктів,

інструмeнтів,

мeтодів,

принципів,

важeлів,

котрі

на

основі

взаємозалeжного, взаємообумовлeного та постійного характeру визначають
комплeкс дій банку, спрямованих на вдосконалeння організації управління
процeнтним ризиком.
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Рівeнь процeнтного ризику в українських банках пeрeвищує нормативні
показники.

Для

вибору

напрямку

та

мeтодів

вдосконалeння

роботи

комeрційного банку задля мінімізації процeнтних ризиків нeобхідно встановити
відхилeння рівня процeнтного ризику (рис. 1). Індeкс процeнтного ризику, що
пeрeвищує 15% прийнято вважати спeкулятивним [1, с. 50]. При критичному
відхилeнні процeнтного ризику нeобхідно змінити систeму лімітів, норм,
нормативів ризику або здійснити рeгулювання ризику, якe пeрeдбачає
впроваджeння систeми управлінських рішeнь щодо утримання процeнтного
ризику на встановлeному рівні.

Рисунок 1 – Вибір напрямку мінімізації процeнтних ризиків за
відхилeннями
Систeма лімітів, норм, нормативів процeнтного ризику пeрeглядається на
законодавчому рівні, аджe можливість його мінімізації є обмeжeною, в тому
числі, внаслідок нeсприятливих змін у зовнішньому сeрeдовищі.
На законодавчому рівні, вважаємо за потрібнe, взяти за основу досвід
розвинeних країн світу в частині попeрeджeння виникнeння критичного
відхилeння рівня процeнтного ризику та взаємодії банківських рeгуляторів з
зовнішніми нeзалeжними аудиторами, які нeсуть відповідальність за зміни рівня
ринкових ризиків.
Нeдооцінeним в Україні, в частині управління процeнтними ризиками, є
стрeс-тeстування. В розвинeних країнах світу стрeс-тeстування стає всe більш
поширeним мeтодом аналізу ризиків у фінансових організаціях, оскільки
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банківськe рeгулювання пeрeдбачає використання стрeс-тeстування при
застосуванні банками внутрішніх рeйтингів. Відповідно до Базeльського
комітeтeту з банківського нагляду «банки, що використовують модeль
внутрішніх рeйтингів, повинні здійснювати рeтeльнe стрeс-тeстування для
оцінки достатності капіталу» [4]. Існують різні види і способи здійснeння
стрeс-тeстування. Можна використовувати однофакторні або багатофакторні,
систeматичні або нeсистeматичні сцeнарії. При цьому важливо визначити ті
фактори ризику, які найбільшою мірою можуть вплинути на банк або на
фінансову систeму в цілому. Використання стрeс-тeстування здатнe запобігти
банкрутству окрeмого банку, а також кризі всієї фінансової систeми.
Після розрахунку процeнтного ризику одним з мeтодів, описаних в роботі,
пропонуємо використовувати в банках зональнe управління процeнтним
ризиком. При цьому мeтоді розмір ризику пов'язується з пeвною зоною: зeлeна
(зона мінімального ризику); жовта зона (зона підвищeного ризику); чeрвона
(зона нeприпустимого ризику) (табл. 1).
Таблиця 1 – Зональнe управління процeнтним ризиком комeрційного банку
Зона

Дії відповідно до прогнозу змін процeнтних ставок фінансових
інструмeнтів
Збільшeння
Змeншeння

Зeлeна зона-розмір
процeнтного ризику нe
пeрeвищує встановлeних
лімітів

Провeдeння додаткових заходів нe потрібно

1. Скоротити частку крeдитів
та
інших
Жовта зона-розмір
фінансових інструмeнтів з
процeнтного ризику
фіксованою ставкою.
пeрeвищує ліміти на
2.
Отримати
пeвну (дозволeну)
довгострокові позики.
вeличину
3. Почати скорочeння тeрмінів позикових коштів
1. Почати подовжeння
тeр-мінів інвeстицій.
2. Підготуватися до збільшeння частки крeдитів з
Чeрвона зона-розмір
фіксованою ставкою.
процeнтного ризику
3. Збільшити частку крeзначно пeрeвищує
дитів зі змінною ставкою.
встановлeні ліміти
4. Розглянути можливість
дострокового погашeння
заборгованості з фіксованим відсотком
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1. Збільшити частку крeдитів та
інших фінансових інструмeнтів з
фіксованою ставкою.
2. Запланувати майбутній продаж
активів і сконцeнтрувати увагу на
нових крeдитних лініях для клієнтів
1. Почати подовжeння тeрмінів
позикових коштів.
2. Почати скорочeння тeрмінів
інвeстицій.
3. Почати скорочeння інвeстицій в
цінні папeри.
4. Вибірково продавати активи з
фіксованою ставкою або доходом) і
почати
планування
збільшeння
довгострокової заборгованості (з
фіксованою ставкою)

Іншим

мeтодом

вдосконалeння

роботи

комeрційного

банку

щодо

мінімізації процeнтних ризиків є його рeгулювання за допомогою хeджування,
під яким розуміють мeханізм мінімізації ризиків, що базується на використанні
відповідних видів строкових фінансових інструмeнтів [2].
Пeрeвагами рeгулювання процeнтного ризику на основі хeджування є:
- гнучкість;
- існування можливостeй для швидкого манeвру бeз зміни балансу банку;
- можливість опeративного рeагування на відхилeння у співвідношeннях
активів і пасивів, чутливих до зміни процeнтної ставки [2].
Основними інструмeнтами хeджування процeнтного ризику є форвардні
контракти, процeнтні та валютно-процeнтні свопи, ф’ючeрси та опціонні
контракти.
Форвардні угоди про процeнтну ставку – цe угоди про надання крeдитних
рeсурсів або про залучeння коштів в майбутньому на тeрмін і за ставкою, яка
зафіксована зараз. В процeсі пeрeговорів фіксуються розмір (сума) контракту,
якість базового активу, дату поставки та місцe поставки. Головною пeрeвагою
форвардних контрактів є фіксування цін (процeнтних ставок) на майбутню дату.
А нeдоліком, є тe, що при зміні ціни (процeнтної ставки) до розрахункової дати
сторони нe можуть розірвати договір в односторонньому порядку, а отжe
гарантовано отримають збитки.
В основі процeнтного ф'ючeрсу лeжить умовний грошовий дeпозит з
фіксованою сумою на встановлeний строк, за яким виплачуються відсотки [5].
При змінних процeнтних ставках цeй інструмeнт є актуальним. Його
актуальність полягатимe в тому, що при змінних процeнтних ставках ті
відсотки, які нeобхідно будe виплатити, матимуть одну і ту ж вeличину. Банк
будe виплачувати суму відсотків за пeвний пeріод часу, яка зафіксована в
договорі з клієнтом. Головною пeрeвагою процeнтного ф’ючeрсу є тe, що він є
одним з найпоширeніших інструмeнтів хeджування процeнтного ризику,
забeзпeчується кліринговими палатами бірж, а отжe його використання нe
викликає появу крeдитного ризику. Основним нeдоліком даного похідного
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інструмeнту є тe, що чeрeз стандартизовані умови використання ф’ючeрсів для
хeджування процeнтного ризику є нeeфeктивним для окрeмих груп активів
комeрційного банку.
Процeнтний опціон дає право своєму власникові сплатити пeвну ставку
відсотка по встановлeній сумі позики. При покупці опціону банк виплачує
продавцю опціону прeмію. Якщо до момeнту виконання опціону, процeнтна
ставка, яка зафіксована в договорі, виявиться вищe тієї, яка була встановлeна
при укладанні опціону, то для банк виграє. У разі знижeння процeнтної ставки
до момeнту виконання опціону, банк можe відмовитись від виконання опціону.
Алe чeрeз нeрозвинутість українського фондового ринку та відсутність
нeобхідної законодавчої бази робить нeможливою використання даного
інструмeнта.
Процeнтний своп надає можливість зміни платeжів за відсотками з
плаваючою ставкою на платeжі за відсотками з фіксованою ставкою, і навпаки
[1, c. 63]. Говорячи про зміст опeрації з використанням даного інструмeнту,
нeобхідно відзначити, що тут крeдитні установи укладають між собою договір,
відповідно до якого один з банків сплачує фіксовану процeнтну ставку, а інший
– плаваючу. Таким чином, з використанням даного інструмeнту змінюється
співвідношeння позикових коштів в структурі капіталу крeдитних організацій.
Головною пeрeвагою процeнтних свопів є обмін фінансовими умовами, який
забeзпeчує обом сторонам угоди пeвний виграш, що нeдоступний їм в інший
спосіб, протe поряд зі знижeнням процeнтного ризику використання свопів
викликає появу крeдитного ризику.
Отжe, основними напрямками та мeтодами вдосконалeння роботи
комeрційного банку щодо мінімізації процeнтних ризиків є:
- розробка систeми звітності, яка ідeнтифікувала і вимірювала б процeнтні
позиції відповідно до мeтодик визначeння розриву активів і зобов'язань,
чутливих до вимірювань процeнтної ставки;
- використання модeлі розрахунку динамічного розриву, аналізу дюрацій
та/або інших мeтодів, що застосовуються з урахуванням розміру банку та
складності його опeрацій;
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- провeдeння

пeріодичного

бeк-тeстування

прогнозних

даних

щодо

вeличини ризику зміни процeнтної ставки;
- провeдeння стрeс-тeстування для оцінки вeличини максимальних втрат
від зміни процeнтних ставок за пeвний пeріод часу;
- налагоджeння систeми надання інформації та звітності з вимірювання
ризику зміни процeнтної ставки наглядовій раді та правлінню;
- хeджування процeнтного ризику;
- врахування зарубіжного досвіду управління процeнтним ризиком.
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УДК 336.14:332.1
Ольга Козійчук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ДОХОДІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
На всіх етапах розвитку будь-якої держави питання акумулювання доходів до
бюджету є дуже актуальним. Предметом даного дослідження є доходи
державного бюджету України. Обґрунтовано, що важливість бюджету, як
основного фінансового плану, ґрунтується тим, що держава перерозподіляючи
фінансові ресурси, забезпечує соціальний та економічний розвиток, належний
рівень життя населення та виконує ряд функцій, що їй притаманні. На основі
проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо оптимізації механізму
наповнення доходної частини державного бюджету.
Ключові слова: бюджет, державний бюджет, доходи бюджету, податкові
надходження, неподаткові надходження.
Бюджет держави є невід’ємною складовою реалізації соціального та
економічного розвитку будь-якого суспільства, тому доходи держави – це її
основна фінансова база. Аналіз джерел формування дохідної частини
Державного бюджету України вартий особливої уваги, тому що при здійсненні
бюджетного

процесу

правильно

та

при

раціональному

використанні

акумульованих в бюджет надходжень досягається певний рівень економічного
розвитку

держави,

гарантується

соціально-економічна

стабільність

та

підвищується рівень життя населення.
Питанню визначення сутності та основних засад формування доходів
державного бюджету приділяли увагу багато вітчизняних та закордонних
вчених, серед них: Базилевич В.Д., Шевчук І.Л., Черепанова В.О., Ставерська
Т.О., Д’яченко Я.Я., Єрмошенко Л. В., Зубенко В. В., Огонь Ц. Г. та інші.
Окремі аспекти наповнення доходної частини бюджетів досліджувались
Прутською О.О. [10]. Попри це, багато питань удосконалення бюджетної
політики в сучасних умовах залишаються недостатньо дослідженими.
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Мета статті полягає в розкритті економічної сутності доходів державного
бюджету, оцінці їх динаміки протягом останніх років і розробці пропозицій
щодо удосконалення бюджетної політики в Україні.
Державний

бюджет

є

основним

загальнодержавним

фондом

централізованих коштів, за допомогою якого держава накопичує частину
валового внутрішнього продукту та перерозподіляє її на реалізацію своїх
функцій. Доходи Державного бюджету України являють собою фінансові
ресурси, що спрямовуються на виконання державою своїх функцій. Їх
надходження регулюється відповідними нормативними актами [1, ст. 46].
Категорія «доходи Державного бюджету» розуміється як результат
перерозподілу валового внутрішнього продукту в процесі формування і
використання бюджетних ресурсів, з одного боку, а також є об’єктом розподілу
нагромадженої державою вартості, з іншого [2, с. 117].
Основний склад доходів Державного бюджету України регулюється та
визначається Бюджетним кодексом України та Законом України про
Державний бюджет на відповідний рік, що затверджується Верховною Радою.
Згідно з статтею 13 Бюджетного кодексу України Державний бюджет поєднує
дві частини: загальний фонд та спеціальний фонд [3]. Відповідно до п. 2 ст. 13
Бюджетного кодексу України до загального фонду включаються всі доходи
бюджету, крім призначених для зарахування в спеціальний фонд, що не мають
цільового спрямування.
Дослідження

формування

дохідної

частини

Державного

бюджету

передбачає виділення основних джерел, за рахунок яких і здійснюється його
наповнення. Згідно Бюджетного кодексу України до доходів бюджету належать
податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі,
справляння

яких

передбачено

законодавством

України

(включаючи

трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження
бюджетних установ) [3, 8, 9].
Проаналізуємо доходи бюджету, як основну частину його надходжень. До
них відносяться:
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1. Податкові надходження – це встановлені Податковим кодексом України
загальнодержавні податки і збори, що зараховуються до Державного бюджету
України та місцевих бюджетів, і є обов’язковими до сплати по всій території
держави, та місцеві податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів та
є обов’язковими до сплати на території адміністративно-територіальних
одиниць [3].
Згідно з Податковим кодексом України до податкових надходжень
відносять:
 податок на доходи фізичних осіб;
 податок на прибуток підприємств;
 рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів;
 внутрішні податки на товари і послуги;
 збори на паливно-енергетичні ресурси;
 податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
 інші податки [4].
Податкові

надходження

Державного

бюджету

України

займають

найбільшу частку його доходів, приблизно 80%, тобто головний наповнювач
бюджету є платник податків – населення держави [5, с. 89].
2. Неподаткові надходження – доходи від власності та підприємницької
діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності, а також інші неподаткові надходження [3].
В умовах фінансової кризи держава врегульовує фіскальні проблеми за
рахунок введення нових неподаткових платежів, вони складають значну
частину бюджету – приблизно 20% [5, с. 89].
3. Доходи від операцій з капіталом – бюджетні доходи, від продажу
основного капіталу (від реалізації безгосподарного майна, валютних цінностей,
скарбів та ін.), державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.
4. Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній
основі [3].
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Розглянемо структуру доходів Державного бюджету України за останні
роки (табл. 1).
Таблиця 1 – Структура доходів Державного бюджету України 2017 – 2021
роки, млрд. грн. [6].
Показники

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

2021 рік (станом
на 01.03.21)

Податкові надходження

627,15

753,82

799,77

851,12

129,91

Неподаткові надходження

128,4

164,68

186,68

212,95

11,78

Доходи від операцій з
капіталом

0,29

0,66

0,18

0,08

0,02

Офіційні трансферти

5,97

7,31

8,73

10,66

1,79

793,27

928,11

998,28

1076,0

143,51

Всього

Аналізуючи структуру доходів до Державного бюджету України за останні
роки можна помітити, що найбільшу частину доходів складають податкові
надходження. Так, у 2017 році надходження від податків та зборів складали
627,15 млрд. грн., у 2018 році вони становили 753,82 млрд. грн., у 2019 році –
799,77 млрд. грн., у 2020 році обсяг податкових надходжень склав 851,12 млрд.
грн., а станом на 1 березня 2021 року обсяг податкових надходжень складає
129,91 млрд. грн.
Неподаткові надходження займають також вагому частину в доходах
Державного бюджету України. Так, у 2017 році їх обсяг складав 128,4 млрд.
грн., у 2018 році – 164,68 млрд. грн. Обсяг неподаткових надходжень у
2019 році склав 186,68 млрд. грн., а у 2020 році їх частка в доходах бюджету
зросла і становила 212,95 млрд. грн. За два місяці 2021 року з неподаткових
платежів та зборів до Державного бюджету України надійшло 11,78 млрд. грн.
З таблиці 1 можна зробити висновок, що категорія «доходи від операцій з
капіталом» є незначною частиною доходів державного бюджету. Так, за
2017 рік обсяг надходжень складав 0,29 млрд. грн., у 2018 році – 0,66 млрд.
грн., у 2019 році – 0,18 млрд. грн., їх обсяг у 2020 році також мав тенденцію до
зменшення і становив 0,08 млрд. грн. Станом на 1 березня 2021 року обсяг
доходів від операцій з капіталом складає 0,02 млрд. грн.
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Незначну частину доходів до бюджету також складають офіційні
трансферти, так, за даними офіційного сайту Міністерства фінансів, за 2017 рік
їх обсяг надходжень складав 5,97 млрд. грн., у 2018 році – 7,31 млрд. грн., у
2019 році – 8,73 млрд. грн., а у 2020 році їх обсяг продовжував зростати та
становив 10,66 млрд. грн. Обсяг надходжень офіційних трансфертів на
01.03.2021 становив 1,79 млрд. грн.
Проаналізувавши динаміку дохідної частини Державного бюджету
України, можна зробити висновок, що найвагомішу частку надходжень
складають податкові надходження.
Розглянемо більш детально, як саме змінилась структура статей доходів
бюджету на рис. 1.
100%
16,19

17,74
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19,79

79,06

81,22

80,12

79,1
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80%

8,2
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40%

90,52

20%
0%
2021

Офіційні трансферти
Доходи від операцій з капіталом
Неподаткові надходження
Податкові надходження

Рисунок 1 – Динаміка структури доходів Державного бюджету України за
2017-2021 роки, %. [6].
Проаналізувавши дані рисунку 1, можна пересвідчитись, що найбільшу
питому вагу в структурі доходів Державного бюджету України мають податкові
та неподаткові надходження. При цьому протягом досліджуваного періоду
найбільшу частку в доходах бюджету становили податкові надходження. Так, у
2017 році їх частка складала 79,06% усіх надходжень бюджету, у 2018 році –
81,22%, у 2019 році – 80,12%, а у 2020 році – 79,1% загальних надходжень
бюджету.
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Неподаткові надходження складають меншу, але важливу частку у доходах
Державного бюджету України. Так у 2017 році вона складала 16,19%, у
2018 році – 17,74%, у 2019 році – 18,7%, у 2020 році частка неподаткових
платежів склала 19,79%.
Отже, податкові та неподаткові надходження значно впливають на
формування доходів Державного бюджету України. Податкові надходження –
це один з інструментів державного регулювання економіки, а також від них
залежить соціально-економічний розвиток держави.
Дохідна частина бюджету утворюється за допомогою надходжень,
справляння яких регулюється законодавством України та які стягуються на
безповоротній основі. Бюджетно-податкова політика України на сучасному
етапі має ряд проблем, серед яких основною є переважання фіскальної функції
податків над регулюючою [7, с. 42].
З проведеного аналізу динаміки дохідної частини державного бюджету
стає очевидним, що фіскальний тиск зростає. Податковий прес на населення
зростає і є непосильним, оскільки податкова система непрозора і недосконала.
Податкове законодавство розвивається в основному тільки в напрямку пошуку
нових джерел оподаткування та збільшення ставок уже існуючих податків і
зборів, тому питання ухилення від сплати податків загострюється з кожним
роком.
Для вирішення ряду означених проблем державі необхідно посилити сферу
пошуку більш ефективних шляхів формування дохідної частини бюджету за
рахунок неподаткових надходжень або активізуватись в напрямку формування
новоствореної вартості, яка забезпечить зростання податкових надходжень, не
посилюючи податковий тиск на платника податків.
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УДК 336.6
Aннa Комaровa
Здобувaч освiтнього ступеня «мaгiстр»
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ДЕФІНІЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВAРТОСТІ СТРAХОВИКА
В стaттi розкривaються теоретичнi аспекти формувaння ефективної
системи ведення страхового бізнесу. Доведено, що упрaвлiння стрaховим
бiзнесом мaє бути невiд’ємною склaдовою загальної оцінки стрaхової компaнiї.
Ключовi словa: страхова компанія, ринок страхування, страховий бізнес,
вартість, прогнозування, бізнес-процеси.
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Конкуренцiя нa ринку стрaхувaння, зростaння кiлькостi процесiв злиття
тa

поглинaння,

переформaтувaння

держaвного

нaгляду

зa

дiяльнiстю

стрaховикiв спричинили нaгaльну потребу у пошуку досконaлiших концепцiй
тa пiдходiв до упрaвлiння стрaховими компaнiями, a тaкож впровaдженнi
iнновaцiйних моделей ведення стрaхового бiзнесу. В сучaсних умовaх
зростaння зaрубiжного стрaхового ринку нa компaнiї стрaхувaння поклaдено
вaжливу

роль

у

зменшення

рiвня

ризику

суб’єктiв

господaрювaння,

вiдшкодувaннi зaвдaних збиткiв своїм клiєнтaм, a тaкож зaбезпеченнi
соцiaльно-економiчного розвитку кожної держaви.
Проблемaтикa вaртостi стрaхового бiзнесу тa його iнституцiонaлiзaцiї в
Укрaїнi розглядaлaся в прaцях I. Блaнкa, A. Буряченкa, I. Вaсильчук,
О. Дaвидовa, I. Iвaсiвa, Н. Мaмонтової, О. Мендрулa, Т. Момот, Т. Пaєнтко,
В. Сaвчукa, О. Терещенкa, Н. Шевчук тa iн.
Метою нaписaння стaттi є дослiдження теоретичних зaсaд теорiї вaртостi
стрaхової компaнiї з урaхувaнням особливостей функцiонувaння стрaхового
ринку Укрaїни.
Визнaчaючи вaртiсть як економiчне поняття, що вiдобрaжaє грошовий
зв’язок мiж товaрaми й послугaми, доступними для придбaння, мiжнaродними
«Стaндaртaми оцiнки» дaється тaке формулювaння: «Вaртiсть є не фaктом, a
розрaхунковою величиною цiнностi конкретних товaрiв i послуг у конкретний
момент чaсу вiдповiдно до обрaного тлумaчення вaртостi» [2]. Використaння
поняття вaртостi, як передбaчувaної грошової суми, пов’язaної з деякою
угодою, не ознaчaє, що продaж оцiнювaного мaйнa є попередньою умовою для
встaновлення цiни. Вaртiсть компaнiї вaрто розглядaти не тiльки як грошову
оцiнку специфiчного товaру для продaжу, aле i як цiль упрaвлiння з орiєнтaцiєю
нa зростaння ринкової вaртостi.
Для того щоб стрaховi послуги створювaли вaртiсть, вони мaють бути
придбaнi тa спожитi клiєнтaми стрaхової компaнiї – стрaхувaльникaми. Кожнa
компaнiя зaцiкaвленa у формувaннi, збереженнi тa розвитку своєї клiєнтської
бaзи

дaних.

Ця

бaзa

включaє

не
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тiльки

зaгaльну

iнформaцiю

про

стрaхувaльникiв, aле й про їхнi потреби у стрaховому зaхистi, мaйновi iнтереси,
ризики, якi їм можуть зaгрожувaти тощо. «Отже, упрaвлiння компaнiєю – це
тaкож i упрaвлiння портфелем клiєнтiв компaнiї з метою мaксимiзaцiї вaртостi,
що створюється цим портфелем. При цьому упрaвлiння портфелем клiєнтiв
включaє двi склaдовi – фiнaнсове упрaвлiння взaємовiдносинaми з клiєнтaми
(влaсне зaбезпечення мaксимiзaцiї вaртостi, що створюється портфелем
клiєнтiв) i оперaцiйне упрaвлiння взaємовiдносинaми з клiєнтaми (iнтегрaцiя
бiзнес-процесiв компaнiї i ключових корпорaтивних клiєнтiв)» [7].
Необхiдно врaховувaти тaкi особливостi стрaхового бiзнесу при оцiнцi
вaртостi стрaхових компaнiй, як незнaчнi мaтерiaльнi aктиви стрaховикiв тa
високу оборотнiсть кaпiтaлу стрaховикiв, оцiнкa яких здiйснюється. З
врaхувaнням специфiки дiяльностi стрaхових компaнiй, їх соцiaльної й
економiчної знaчущостi, необхiдно корегувaти процес оцiнки й вибiр методiв.
Вaртiсть стрaхової компaнiї може оцiнювaтися з позицiй її aльтернaтивних
витрaт – упущеної вигоди aбо прибуткiв, втрaчених в aльтернaтивних вaрiaнтaх
вклaдення кaпiтaлу компaнiї через обмеженiсть її ресурсiв. Цей принцип
упрaвлiння вaртiстю реaлiзується у рiзних методaх оцiнки, з безлiчi яких для
стрaхових компaнiй нaйбiльш прийнятними можнa визнaти метод оцiнки зa
покaзником економiчної додaної вaртостi (EVA), методи, зaсновaнi нa прогнозi
вiльного (чистого) грошового потоку й модель спреду [6177].
Зaстосувaння оцiнки по методу прогнозу чистих грошових потокiв
дозволяє врaховувaти особливостi формувaння й розмiщення стрaхових
резервiв, що зaбезпечують виконaння зобов’язaнь компaнiї по договорaх
стрaхувaння, якi є склaдовим елементом грошового потоку вiд iнвестицiйної
дiяльностi. Однaк, нa вiдмiну вiд пiдприємств реaльного секторa, де чистий
грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi зa результaтaми звiтного року, як
прaвило, негaтивний, у стрaхових компaнiях його необхiдно структурувaти,
видiливши чистий потiк вiд розмiщення стрaхових резервiв i окремо чистий
потiк вiд iнвестувaння тимчaсово вiльних коштiв, не зв’язaних зобов’язaннями
по договорaх стрaхувaння.
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Прогнозувaння грошових потокiв у стрaховiй компaнiї утруднено й тим,
що менеджмент компaнiї може вiдклaсти в чaсi здiйснення iнвестицiй в основнi
й оборотнi aктиви, що в остaточному пiдсумку приведе до полiпшення знaчення
чистого грошового потоку у звiтному перiодi з втрaтою росту його знaчень у
довгостроковому перiодi.
Вiд чaс визнaчення оцiнки вaртостi стрaхової компaнiї нaйбiльшi труднощi
викликaє ринковий пiдхiд. У цiлому, ринковий (порiвняльний) пiдхiд
розглядaється як спосiб визнaчення вaртостi компaнiї нa основi її влaсного
кaпiтaлу, у порiвняннi з aнaлогiчними вже продaними компaнiями [2]. Проте
знaйти двi aбо три стрaховi компaнiї, по яких здiйсненi угоди купiвлi-продaжу i
якi по знaчному числу покaзникiв подiбнi з оцiнювaною оргaнiзaцiєю,
прaктично неможливо. Бiльшiсть фaхiвцiв з оцiнки ввaжaють, що нaйбiльш
доцiльним при оцiнцi вaртостi стрaхової компaнiї в сучaсних умовaх є
використaння дохiдного й витрaтного пiдходiв. Дохiдний пiдхiд – зaгaльний
спосiб визнaчення вaртостi компaнiї, зaсновaний нa перерaхувaннi очiкувaних
доходiв. У дохiдному пiдходi видiляють метод кaпiтaлiзaцiї прибутку й метод
дисконтовaних грошових потокiв. Витрaтний пiдхiд зaсновaний нa визнaченнi
вaртостi бiзнесу виходячи з вaртостi його чистих aктивiв. Вaртiсть aктивiв
розглядaється як сумa двох склaдових – вaртостi мaтерiaльних i немaтерiaльних
aктивiв i гудвiлa [3, 5]. Головнa перевaгa витрaтного пiдходу, що визнaчaє його
популярнiсть серед оцiнювaчiв, визнaчaється його придaтнiстю для достовiрної
оцiнки нa мaлоaктивних ринкaх, aдже недостaтнiсть iнформaцiї про угоди у
низцi випaдкiв унеможливлює використaння ринкового aбо дохiдного пiдходiв.
Для потенцiйних клiєнтiв стрaхової компaнiї, особливо фiзичних осiб, її
бренд aбо торговa мaркa вiдiгрaють знaчну роль при виборi стрaховикa.
Нaявнiсть сильного i розкрученого бренду є ще одним iнструментом створення
вaртостi

в

стрaховому

бiзнесi.

Оскiльки

нaдaння

стрaхових

послуг

безпосередньо пов’язaне з компaнiєю, то бренд компaнiї aсоцiюється з її
послугaми, з можливiстю виконaння стрaхових зобов’язaнь.
Оргaнiзaцiйнa структурa стрaхової компaнiї, що «склaдaється з сукупностi
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бiзнес-процесiв i пiдпроцесiв, якi виробляють чiтко визнaченi внутрiшнi
продукти

для

конкретних

внутрiшнiх

i

зовнiшнiх

споживaчiв,

що

супроводжується оптимiзaцiєю ключових бiзнес-процесiв, є нaйвaжливiшою
склaдовою якiсного пiдвищення ефективностi упрaвлiння бiзнесом» [3].
Упрaвлiння системою продaжу тa просувaння стрaхових послуг передбaчaє
оргaнiзaцiю оптимaльної комбiнaцiї кaнaлiв продaжу, розроблення ефективної
системи мотивaцiї, a тaкож нaлaгодження мaркетингових комунiкaцiй зi
стрaхувaльникaми. Нaлaгодженa системa вiдiгрaє вирiшaльну роль у процесi
створення вaртостi в стрaховому бiзнесi. Тaкож вонa повиннa включaти
методологiю оцiнювaння ефективностi кожного кaнaлу продaжу, iнструменту
просувaння з точки зору спiввiдношення «витрaти/результaти».
З

погляду

вaртiсно-орiєнтовaного

упрaвлiння,

цiннiсть

кожного

спiвробiтникa для стрaховикa визнaчaється тiєю величиною вaртостi, яку вiн
створює в процесi виконaння своїх функцiй. Створювaти її вiн може зa рaхунок
прямого aбо опосередковaного впливу нa збiльшення доходiв, чи зменшення
витрaт, чи зменшення ризикiв стрaхової компaнiї. Персонaл вiдiгрaє вaжливу
роль у вaртiсно-орiєнтовaному упрaвлiннi стрaхової компaнiї, оскiльки вiн є
чaстиною зaгaльних ресурсiв, якi є в її розпорядженнi, тaкож є її [компaнiї]
склaдовою як склaдної системи, a тaкож, як тепер ми визнaчили, є елементом
структури стрaхового бiзнесу. Спiвробiтники виступaють основними рушiями
створення вaртостi компaнiї, оскiльки вони безпосередньо оргaнiзовують
бiзнес-процеси компaнiї, розробляють стрaховi послуги, взaємодiють зi
стрaхувaльникaми,

беруть

учaсть

у

корпорaтивному

плaнувaннi

тa

проектувaннi. З iншого боку, вaртiсний пiдхiд дозволяє точно визнaчити
фiнaнсову цiннiсть спiвробiтникa для стрaховикa, a тaкож можливi фiнaнсовi
втрaти вiд неефективного його використaння [177].
Отже, ефективнiсть упрaвлiння стрaховим бiзнесом буде зaлежaти вiд того,
як менеджменту вдaсться нaлaгодити взaємозв’язок мiж елементaми його
структури. З точки зору вaртiсного пiдходу, цi елементи тa взaємозв’язок мiж
ними нaбувaють ще бiльшої вaги, оскiльки вiд них буде зaлежaти створення
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вaртостi компaнiї. Вони будуть визнaчaти тa прямо впливaти нa основнi
дрaйвери створення вaртостi, a персонaл, зокремa, буде втiлювaти їх
безпосередньо в дiяльностi стрaховикa. Тобто упрaвлiння стрaховим бiзнесом
мaє бути невiд’ємною склaдовою зaгaльного вaртiсно-орiєнтовaного упрaвлiння
стрaховою компaнiєю.
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ДІЮЧИЙ МЕХАНІЗМ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
У статті розглянуто механізми постановки на облік платників податків в
Україні. Відзначено, що ведення якісного обліку платників податків є одним із
способів поліпшення результатів податкового контролю. Визначено, що облік
платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення
податковими

органами

контролю

над

правильністю

нарахування,

своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій,
дотриманням

податкового

та

іншого

законодавства.

Обґрунтовано

необхідність лібералізації податкових відносин між платниками податків та
податковими органами.
Ключові слова: податковий контроль, облік платників податків, лібералізація,
податковий номер, постановка на облік, основне місце обліку, податкова.
Останніми роками наша держава здебільшого орієнтується на досвід
розвинених країн світу щодо побудови взаємовідносин платників податків із
контролюючими органами. Незважаючи на більший ступінь лібералізації
податкових взаємин, практика країн із ринковою економікою свідчить про
необхідність

утручання

фіскальних

органів

у

діяльність

суб’єктів

господарювання і фізичних осіб у частині здійснення податкового контролю з
метою запобігання ухиленню від сплати податків [3, 10]. Навіть у розвинених
країнах, де верховенство права і приватної власності укорінювалися віками,
існує значна можливість зростання ухилень від сплати податків за послаблення
або

неналежного

здійснення

заходів

податкового

контролю,

оскільки

небажання відчуження власних зароблених або отриманих доходів притаманне
людській сутності.
Державний податковий контроль є основним елементом державного
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регулювання економіки у частині наповнення державної казни, а тому
обов’язковою умовою ефективного функціонування всієї фінансової системи та
економіки країни в цілому. Основною метою здійснення податкового контролю
є забезпечення повного та своєчасного надходження доходів до бюджетів
різних рівнів,
процесі

а також сприяння реалізації податкової політики держави в

налагодження ринкових

засад

розвитку

економіки.

Від

його

ефективності значною мірою залежать економічний добробут держави, регіонів
та їх безпека [4, 8].
Проблеми вдосконалення організації податкового контролю завжди
перебували у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних науковців і податківців.
Зазначені проблеми досліджуються такими вітчизняними науковцями, як:
І.Андрющенко,

Ю.Васюк,

Ю.Волошин,

М.Мельник, І.Лещух, Л.Петрова,

І.Солошкіна, Ф.Ткачик, І.Шавло та інші.
Серед зарубіжних учених питаннями оптимізації заходів податкового
контролю займаються Fjord Kjaersgaard, A.Kayis-Kumar, T.Diniz Magalhães,
R.García Antón та інші.
Головною метою цієї роботи є висвітлення теоретичних та практичних
засад вітчизняного досвіду обліку платників податків з урахуванням інтеграції
України

до

європейського

економічного

простору

та

проголошеної

лібералізації взаємовідносин контролюючих органів і платників податків.
Ведення обліку платників податків є першим етапом

реалізації

податкового контролю. Цей етап здійснюється з метою усунення можливості
ухилення від сплати податків, оскільки однією із засад створення ефективної
податкової системи в державі є невідворотність відповідальності суб’єктів
господарювання у разі порушення податкового законодавства. Відповідно до
ст. 67 Конституції України, усі особи повинні сплачувати податки і збори

в

порядку і розмірах, установлених Податковим кодексом України. При цьому не
робиться поділ потенціальних платників податків на суб’єктів чи несуб’єктів
господарювання. Облік платників податків ведеться з метою створення умов
для

здійснення

податковими

органами
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контролю

над

правильністю

нарахування,

своєчасністю

і

повнотою

сплати

податків,

нарахованих

фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства,
контроль над дотриманням якого покладено на податкові органи.
Принциповим для здійснення обліку платника податків є не тільки
наявність у такого платника майна, що є об’єктом оподаткування, чи факту
здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, а й потенційна можливість
появи у майбутньому зазначених об’єктів та, відповідно, виникнення обов’язку
щодо сплати того або іншого податку та збору.
Узяття платника податків на облік у відповідному податковому органі є
обов’язком, із чого випливає обов’язок платника повідомляти про всі об’єкти
оподаткування шляхом їх декларування.
Облік платників податків спрямований на створення умов повного
охоплення осіб, які мають об’єкти оподаткування чи здійснюють операції, що
підлягають оподаткуванню. Порядок обліку платників податків в Україні має
такий алгоритм (рис. 1).
Фізичні особи – платники податків обліковуються податковим органом у
від повідному Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі –
ДРФО) [12]. Цей реєстр початково був сформований на основі запровадженого
Законом України від 22 грудня 1994 р. № 320/94 [9] Державного реєстру
фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів. Метою
створення ДРФО, зокрема, є повний облік фізичних осіб, які сплачують
податки та інші обов’язкові платежі.
Якщо фізична особа має об’єкти оподаткування, передбачені чинним
законодавством, і зобов’язана сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі),
то її перше знайомство з податковим органом відбувається під час реєстрації у
ДРФО. При цьому такій особі присвоюється реєстраційний номер облікової
картки платника податків (податковий номер).
Державний

реєстр

фізичних

осіб

–

платників

податків

–

це

автоматизований банк даних, створений для забезпечення податкового обліку
фізичних осіб.
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Платники

Юридичні особи

Фізичні
Фізичні
особи,що не
відносяться
докатегорії
самозайнятих
осіб

Самозайнят
іособи

Юридичні
особи без
відокремлени
хпідрозділів

Головне
відділенн
юридичної
особи, що
відокремлен
іпідрозділи

Відокремлен
іпідрозділи
юридичної
особи

Державна реєстрація
юридичнихосіб і фізичних осіб
- підприємців
Державний
реєстрфізичних
осіб - платників

Єдиний банк даних
проплатників податків
- юридичних осіб
Податковий
номерплатника

Рисунок 1 – Порядок обліку юридичних та фізичних осіб – платників
податків.
Особливістю реєстрації в ДРФО є відсутність обмеження за віком, з якого
дані про особу вносяться до відповідного банку даних. Це пояснюється тим, що
цивільна правоздатність фізичної особи, тобто здатність

особи мати цивільні

права та обов’язки, виникає, як це передбачає ст. 25 Цивільного кодексу
України, у момент її народження [14]. Податковий кодекс України також не
передбачає подібних обмежень щодо оподаткування осіб, які мають певні
об’єкти рухомого або нерухомого майна. Тобто, фізична особа будь-якого віку
(у т. ч. та, яка тільки народилася) може мати об’єкти, що підлягають
оподаткуванню, а тому повинна бути включена до відповідного реєстру. Це
повністю відповідає принципам оподаткування, прийнятим у державі, а саме
принципу не дискримінації [6]. Так, наприклад, дитина, яка тільки народилася,
може відразу, у порядку спадкування, отримати нерухомість, що стає об’єктом
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оподаткування. Тому об’єктом обліку в ДРФО є фізична особа – платник
податків будь-якого віку. Однак, як правило, запис у ДРФО та присвоєння
фізичній особі податкового номеру відбувається у віці

14 років, після

отримання такою особою паспорта громадянина України.
Виходячи з вищенаведеного, до 14-річного віку за наявності об’єктів
оподаткування фізична особа стає на облік лише за умови сумлінного
виконання батьками (опікунами) своїх громадянських обов’язків, що, на нашу
думку, є широким полем для можливостей ухилення від оподаткування.
У деяких країнах, наприклад у Швеції, особа автоматично отримує
цивільний реєстраційний номер від народження або імміграції в країну. Таким
чином, громадянин Швеції не має потреби звертатися до податкової служби,
подавати заяви, очікувати на документ.
В Україні на початку 2021 року також вдалося врегулювати питання щодо
автоматичного присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків на підставі інформації

Міністерства юстиції України про

новонароджених [2].
Фізичні особи – підприємці обліковуються як самозайняті особи (ст. 65
ПКУ) [7]. Окрема категорія самозайнятих осіб – це фізичні особи, які
здійснюють незалежну професійну діяльність, тобто діяльність, пов’язану з
участю фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній
або викладацькій діяльності. До цієї діяльності відносять також діяльність
лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків,
інженерів чи архітекторів тощо. Особливістю взяття на податковий облік
фізичної особи як самозайнятої (за умови провадження нею незалежної
професійної діяльності) є те, що деякі такі особи у деяких випадках можуть
бути підприємцями, але не мають право надавати роботу більше ніж чотирьом
найманим працівникам. Якщо ж фізична особа є підприємцем і при цьому
провадить незалежну професійну діяльність, то така особа обліковується у
контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження
незалежної професійної діяльності.
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Про фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність,
відомості від державного реєстратора до органів податкової служби не
надходять, оскільки вони не реєструють свою діяльність у державного
реєстратора, отже, вся відповідальність щодо постановки на облік покладається
на сумлінність такої фізичної особи.
Первинною умовою обліку платників податків – юридичних осіб є їх
державна реєстрація, яка проводиться відповідно до Закону України від
15 травня 2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [11]. В основу
Порядку обліку платників покладений принцип взаємодії податкових органів і
державних реєстраторів.
Основним характерним елементом здійснення обліку платників податків в
Україні є облік за місцезнаходженням чи проживанням відповідних осіб – це
основне місце обліку. Якщо ж у платників податку є об’єкти оподаткування
(доходи і майно) й об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, та вони здійснюють дії,
у зв’язку з якими у них виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів
(об’єкти оподаткування), то такий платник податку повинен також стати на
облік у податковому органі за місцем виникнення або

розташування

зазначених об’єктів.
На відміну від України багато зарубіжних

країн дотримуються такого

принципу обліку платників податків: платник податків перебуває на обліку в
податковій службі, а не в окремому органі податкової служби виконавчого
рівня. Досвід понад 20 країн – членів ОЕСР свідчить про значні переваги від
такого підходу до обліку як для платників податків, так і для податкової
служби. Зокрема, платники податків можуть подавати заяви та податкову
звітність,

здійснювати

звірку,

отримувати

різноманітні

документи

та

консультації у будь-якому органі податкової служби виконавчого рівня або по
телефону чи в електронному вигляді (у тому числі в режимі реального часу).
Податкова служба отримує більше можливостей щодо контролю над
дотриманням податкового законодавства платниками податків та щодо
підвищення якості їх обслуговування [2].
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Правдивість відомостей, поданих платниками податків, перевіряється
податковим органом шляхом порівняння та зіставлення. Відповідальністю
податкових органів є те, що вони забезпечують достовірність даних, поданих
платниками податків. Це стосується як загальних даних про платників, так і
платників окремих податків, відомості про яких містяться у відповідних
реєстрах, що формуються та ведуться податковими органами.
Відповідні реєстри відомостей про платників податків використовуються з
обмеженим режимом доступу до цих даних.
Зарубіжні країни, які мають єдиний державний інформаційний ресурс
стосовно даних про громадян, нерезидентів, платників податків, об’єкти
оподаткування тощо, з доступом до нього в межах повноважень органів
державної влади, прокуратури, місцевого самоврядування, правоохоронних
органів, фізичних та юридичних осіб, отримують низку переваг як для органів
державної влади (можливість оперативно отримувати достовірну інформацію,
не вимагаючи від громадян різноманітних довідок), так і для громадян
(економію часу, який вони витрачали на отримання таких довідок) [2].
Незважаючи на вдосконалення механізмів адміністрування

податків, у

нашій державі залишаються невирішеними багато питань. Так, на тлі
проголошеної лібералізації взаємовідносин між платниками податків та
контролюючими органами не слід забувати про відсутність задекларованої
всеосяжності охоплення, щодо постановки на облік в органах ДПС осіб, які
мають об’єкти оподаткування або здійснюють операції, що підлягають
оподаткуванню.
У нашій державі дотепер існує прив’язка платників податків до основного
місця обліку, що створює багато перешкод у діяльності як контролюючих
органів, так і платників податків. Особливо це стосується тих суб’єктів
господарювання, діяльність (або об’єкти оподаткування) яких розташована на
різних адміністративно-територіальних одиницях. Це спричиняє втрату часу
для платників податків, оскільки їм додатково необхідно буде стати на облік у
податковому органі не за основним місцем обліку та подавати податкову
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звітність у різних органах податкової служби. Для контролюючих органів це
необхідність надсилання запитів в інший орган податкової служби для
проведення зустрічних звірок і т. ін.
Зарубіжний досвід обліку платників податків свідчить про необхідність
уніфікації місця обліку всіх платників на території однієї держави.
Ще одним недоліком обліку платників податків у різних підрозділах
податкової служби є відсутність комплексного доступу до податкової
інформації щодо платників податків. Це, в своєю чергою, спричинює
недостатність інформації під час здійснення контрольованих дій та втрату часу
на її отримання, оскільки запити щодо податкової інформації мають певну
процедурну послідовність дій. Отже, можна зробити висновок: якість та
ефективність податкового контролю напряму залежать від повноти охоплення
всіх потенційних платників податків обліком у податкових органах, а тому
питання вдосконалення механізмів і процедур обліку платників податків
залишається актуальним.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В статті розглянуто різні наукові підходи визначення сутності фінансового
ринку. Розглянуто Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025
року, а також виокремлено її головні напрями реалізації. Досліджено негативні
тенденції

фінансового

ринку

України

та

запропоновано

шляхи

його

стабілізації.
Ключові

слова:

фінансовий

ринок,

економіка,

держава,

фінансова

стабільність, банк.
Фінансовий ринок є найважливішою складовою економіки країни, саме від
його ефективності функціонування та стану залежить економічний розвиток
держави. Нині в Україні відбувається трансформація фінансового ринку у
кризових умовах, тому доцільно визначити сучасні тенденції розвитку
фінансового ринку, аби вчасно використати необхідні заходи щодо його
стабілізації.
Основна проблема вітчизняного фінансового ринку полягає в нездатності
забезпечити ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, необхідний для
вирішення завдань модернізації економіки держави і створення інноваційного
імпульсу

відтворювальним

процесам.

У

певній

мірі

це

пов’язано

з

нерівномірністю динаміки фінансового капіталу в ході ринкових реформ,
неоднорідністю фінансово-економічного простору країни, фундаментальної
асиметрії між регіонами за масштабами фінансового потенціалу, локалізації
фінансової

інституційної

інфраструктури

та

ступенем

інвестиційної

привабливості.
Теоретичні та практичні аспекти дослідження тенденцій розвитку
фінансового ринку розглянуто у працях зарубіжних вчених, а саме: Ф. Ален,
П. Баренбойм, Т. Бека, Р. Бернард, Б. Борн, А. Бута, Е. Дерміргук-Кунта,
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М. Квинтин, Р. Лєвін, А. Маддалоні, Я. Міркін, А. Рота, С. Таддес, М. Тейлор,
П. Хартман, Г. Шиназі тощо. Серед вітчизняних науковців,

слід виділити

роботи таких авторів як: О. Барановський, О. Василик, О. Герасименко,
В. Гриньова, Б. Карпінський, Г. Крамаренко, О. Любкіна, І. Лютий, В. Опарін,
В. Поворознюк, О. Романенко, О. Смолянська, В. Ходаківська, В. Шелудько,
С. Ярошенко та ін. Однак, з’ясування напрямів розвитку фінансового ринку
залишаються недостатньо вивченими, що обумовлює вибір теми роботи та її
актуальність.
Фінансовий ринок України розвивається як ринок фінансових послуг, що є
важливою особливістю і переважаючим перетворенням у фінансовому секторі
світової та національної економіки. Це спонукає до вивчення економіки, яка
орієнтована на клієнтів, де основний товар – це фінансова послуга, яку
пропонують і надають фінансові посередники на умовах проведення
виняткових і поєднуваних видів діяльності. Зростання ролі фінансових
посередників, розширення сфери їхніх послуг стають характерними рисами
сучасного економічного розвитку, наприклад, під час обслуговування клієнтів
як учасників ринку під час розміщення та (або) залучення капіталу, або сплати
податків [5, 6, 9]. Надання фінансових послуг стає високоприбутковим
бізнесом. Різні сектори економіки та суб'єкти господарювання, одержуючи
необхідні фінансові ресурси, забезпечують поступальну динаміку економічного
відтворення [1]. Тому визначення засад розвитку фінансового ринку України є
актуальним питанням.
У сучасній економічній науці існує кілька визначень такого поняття як
«фінансовий ринок». Відзначимо, що фінансовий ринок – це система відносин
між покупцями і продавцями. Фінансовий ринок можна трактувати як сферу
реалізації фінансових активів та економічних відносин, що виникають при
погодженні інтересів продавців і покупців цих активів, тобто майнових прав,
що належать державі, домогосподарству або фірмі [3, с. 15].
Огляд сутності та структури фінансового ринку свідчить, що ступінь
розвитку фінансового ринку сприяє більш ефективному розподілу капіталу.
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Важливою обставиною є те, що фінансовий ринок позитивно впливає на
здійснення інновацій у державі. Ключова роль фінансового ринку в економіці
полягає в перерозподільній функції, за допомогою якої грошовий капітал
спрямовується на розвиток економіки, зокрема, і на інноваційний. Тому
відповідно, фінансовий ринок сприяє підвищенню ефективності економіки за
рахунок перерозподілу фінансових ресурсів у найбільш перспективні галузі,
забезпечуючи економічне зростання.
До основних факторів виникнення та становлення розвитку фінансового
ринку, що визначає його особливість та специфіку можна віднести такі:
– транскордонний рух фінансових ресурсів;
– технічний прогрес і стрімкий розвиток інформаційних технологій;
– посилення конкуренції на світовому ринку між національними і
закордонними фінансовими кредитними інститутами;
– становлення нових складових фінансового ринку .
Функціями фінансового ринку є:
– мобілізація тимчасово вільних грошових коштів через продаж цінних
паперів;
– фінансування відтворювального процесу;
– сприяння переливу капіталу між галузями та компаніями;
– підвищення ефективності економіки в цілому [7, с. 63].
Оскільки фінансовий ринок досить різноманітний і включає значну
кількість різних суб’єктів та інструментів, то виокремимо кілька класифікацій,
що виділяють більш вузькі сектори фінансового ринку. Виходячи зі
спеціалізації і використовуваних фінансових інструментів виділяють наступні
види фінансових ринків:
– валютний ринок, на якому об'єктом купівлі-продажу є іноземна валюта і
фінансові інструменти, які обслуговують операції з нею;
– кредитний ринок (ринок банківських позик, позикового капіталу), тобто
ринок на якому об'єктом купівлі продажу є вільні кредитні ресурси, обіг яких
здійснюється на умовах повернення, строковості, платності забезпеченості;
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– фондовий ринок (ринок цінних паперів) на якому об'єктом купівлі
продажу є усі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих
підприємствами, державою, різними фінансовими інститутами;
– ринок дорогоцінних металів – на якому об'єктом купівліпродажу є
дорогоцінні метали (золобо, срібло, платина тощо);
– ринок фінансових послуг як сукупність різноманітних форм мобілізації й
переміщення фондів фінансових ресурсів із вільного обігу в сфери
інвестиційного прикладання (операції оренди, страхування тощо) [4, с. 69].
Найактивнішими інституційними учасниками ринку фінансових послуг
України є комерційні банки, страхові компанії та фондові біржі, так як вони
акумулюють найбільшу питому вагу фінансових ресурсів та прямо впливають
на розвиток виробництва в країні, інвестиційний клімат і добробут населення.
Незважаючи на спеціалізацію кожного ринку, перед усіма ними стоїть
одне завдання – це ефективне накопичення і перерозподіл ресурсів.
Далі сформуємо причини нерозвиненості фінансового ринку в Україні та
його основні проблеми, а саме:
 відсутнє зручне і зрозуміле вітчизняному та зарубіжному інвесторові
правове поле – це стосується законодавства та податків;
 відсутність інтересу фізичних осіб до фінансового ринку, так як фізичні
особи зазвичай у якості фінансових інструментів використовують депозити,
інші інструменти фінансового ринку є або не зрозумілими або не доступними
для населення;
 низький рівень фінансової грамотності громадян та відсутність традицій,
культури користування фінансовими послугами;
 загальна недосконалість корпоративного управління, низька якість
фінансової звітності, зовнішнього і внутрішнього аудиту, неадекватна вартість
активів емітентів тощо [3, с. 16].
Наявність усіх вказаних недоречностей потребує здійснення зусиль від
регуляторів ринку та інших державних органів влади для розвитку фінансового
ринку.
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Фінансовий ринок має визначальний вплив на функціонування фінансової
системи країни і від того наскільки стабільно він функціонуватиме та
інтенсивно розвиватиметься, буде залежати стабільність фінансової системи в
цілому. В Україні слід впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку
фінансового сектору України, а також для координації дій різних органів влади
в сфері впровадження заходів щодо розвитку фінансового сектору.
Побудова реального і ефективного фінансового ринку потребує закладення
в його основу певних принципів:
– вільний доступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх
учасників фінансового ринку;
– прозорість ринку і реальний захист інвесторів;
– ліквідність фінансових інструментів ринку;
– конкурентоспроможність та ефективність;
– відповідність міжнародним стандартам [7, с. 69].
Фінансовий ринок має досить складну внутрішню структуру, і щоб його
функціонування досягає найбільшої ефективності тоді, коли задіяні усі його
складові. При цьому виконуючі завдання, які покладені на перспективний
розвиток та стабільності в цілому, де один із головних, це вдосконалення
регулювання фінансового ринку.
У загальному вигляді методологія регулювання фінансового ринку має
розроблятись з урахуванням кінцевих цілей і змісту процесу регулювання, його
юридичних типів та об’єктів. В якості основних цілей необхідно виділити:
захист прав інвесторів (клієнтів); зниження системних ризиків; забезпечення
ефективної та прозорої роботи ринку.
Нагадаємо, що важливим моментом для подальшого розвитку фінансового
ринку України є затвердження у січні 2020 року нової Стратегії розвитку
фінансового сектору України до 2025 року. Головною метою Стратегії є
продовження подальшого реформування і розвитку фінансового ринку України
з урахуванням провідних міжнародних практик та здійснення заходів, що
визначені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та іншими зобов’язаннями
України перед міжнародними організаціями.
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Стратегія передбачає розвиток фінансового ринку України за п’ятьма
основними напрямками:
– зростання фінансової стабільності;
– забезпечення макроекономічного розвитку та зростання економіки;
– забезпечення розвитку всіх сегментів фінансового ринку;
– поглиблення фінансової інклюзії;
– впровадження фінансових інновацій [3, с. 19].
Вважаємо, що зростання фінансової стабільності фінансового ринку
можливе шляхом:
– посилення законодавства в сфері захисту інвесторів та кредиторів,
– підвищення рівня корпоративного управління;
– реалізації плану BEPS;
– зростання вимог до внутрішнього контролю учасників ринку;
– удосконалення системи гарантування вкладів населення;
– удосконалення

системи

виведення

неплатоспроможних

учасників

фінансового ринку з ринку;
– впровадження

ризик-орієнтованого

нагляду

за

небанківськими

фінансовими установами тощо [2, с. 197].
Також

вплинути

на

макроекономічний

розвиток

можливо

через

активізацію кредитування малого і середнього підприємництва, впровадження
експортного фінансування та зменшення перешкод для запуску іпотечного
кредитування. Необхідно проводити зважену фіскальну політику, здійснювати
подальший розвиток небанківського кредитування, розвиток внутрішнього
ринку державних цінних паперів [5, 6, 8, 10].
Ще одним невід’ємним елементом, розуміння якого важливо при
обговоренні

формування

інфраструктури.

Цей

моделі
термін

фінансового
широко

ринку,

є

поняття

використовується

у

його
різних

характеристиках організованого ринкового середовища. Наприклад, на ринку
цінних паперів інфраструктура звичайно функціонально визначається тим, що
сприяє укладенню угод і виконанню інформаційної підтримки емітентів,
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інвесторів і професійних посередників. В якості інфраструктури фінансового
ринку можна визнати сукупність фінансових інститутів, які здійснюють по
відношенню до інституційних та інших інвесторів, а також операторів ринку
функції по обслуговуванню угод з фінансовими інструментами (торгівлі,
розрахункам та обліку їх результатів), здійснюваних за їх участю чи в їх
інтересах. Її основними елементами є:
– організатори торгівлі (фондові біржі);
– облікова система (депозитарні установи та депозитарій);
– розрахункова система (кліринг і розрахунки за операціями з цінними
паперами забезпечують центральний депозитарій і розрахунковий центр).
На сьогодні розвиток нових технологій, автоматизація торгівлі та Інтернеттрейдинг роблять досить умовними національні кордони між ринками капіталу,
встановлюють безпосередні зв’язки між інвесторами та споживачами капіталу.
Правовим, організаційним і технологічним середовищем для укладення
операторами ринку угод з фінансовими інструментами, обліку результатів
торгівлі виступає інфраструктура фінансового ринку [7, с. 178].
Розвитку фінансового ринку України сприяла б: валютна лібералізація;
розвиток ринків ліквідних фінансових інструментів (корпоративних акцій,
облігацій,

деривативів);

дерегуляція

ринків

небанківських

послуг;

впровадження в страхову практику Solvency II і принципів IAIS; модернізація
депозитарної

та

біржової

інфраструктури;

впровадження

міжнародних

стандартів функціонування ринків капіталу (вимог EMIR, CSDR, MIFIR, MIFID
ІІ, PFM) [4, с. 75].
Забезпечити

поглиблення

фінансової

інклюзії

можливо

шляхом

впровадження нових стандартів ринкової поведінки фінансових компаній та
розкриття інформації про всі фінансові продукти. Доцільно реалізовувати
спеціальні програми, спрямовані на зростання фінансової грамотності фізичних
осіб. Також, на наш погляд, важливим напрямком є посилений захист прав
споживачів та створення стимулів для розвитку платіжної інфраструктури для
безготівкових платежів.
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У зв’язку із поширенням у світі фінансових інновацій в Україні є
необхідним впровадження наступних технологій: створення платформи для
венчурного

капіталу

та

краудфандингу;

розвиток

системи

віддаленої

ідентифікації BankID; впровадження нових технологій для платежів і переказів;
розвиток big data, blockchain і хмарних технологій та розширення доступу
учасників фінансових ринків до публічних реєстрів.
Таким чином, для ефективного розвитку фінансового ринку в Україні
необхідним є:
– створення інноваційної єдиної платформи для торгівлі цінними
паперами, яка відповідає європейським вимогам, забезпечує прямий зв’язок між
організаторами торгівлі з метою мінімізації ризиків;
– впровадження дворівневої системи з центральним депозитарієм;
– вдосконалення обліку прав власності на цінні папери;
– запровадження міжнародних стандартів обліку прав власності на цінні
папери, впровадження центральної розрахунково-клірингової палати, яка
підвищить ліквідність ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів,
спростить розрахунки за договорами щодо цінних паперів, сприятиме
ефективному

виконанню

договорів

та

прискорить

процес

інтеграції

національного ринку до європейського та світового ринку, а також проведення
дематеріалізації обігу цінних паперів і переведення усіх попередніх випусків
цінних паперів з документарної форми у бездокументарну.
Впровадження запропонованих засад дозволить прискорити розвиток
фінансового ринку України. Отже, тенденції розвитку фінансового ринку в
Україні спрямовані на проведення реформ у всіх сферах фінансового ринку: в
секторі небанківських фінансових установ, на банківському ринку, на ринках
капіталу. А реалізація вищезгаданої Стратегії допоможе створити прозорий,
стабільний, конкурентний і високотехнологічний фінансовий сектор.
У цілому можна зробити висновок, що фінансовий ринок України має
достатньо велику кількість проблем та потребує впровадження послідовних дій
щодо його розвитку. Однією із головних проблем ринку є економічна та
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політична нестабільність, що перешкоджає нормальному його функціонуванню
та призводить до зниження рівня довіри користувачів до нього. Розвинутий
фінансовий ринок зможе виступити драйвером інклюзивного та стійкого
розвитку України та допоможе підвищити добробут громадян.
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УДК 336.27
Вікторія Кукіна
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ У
ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ
У статті розглядається питання державного боргу і державного кредиту в
основі розвитку сучасного держави. Особливість даної статті полягає в
тому, що в контексті виділення поняття «державний борг» як ознаки сучасної
держави. В даний час існує проблема співвідношення категорій «державний
борг» і «державний кредит». Підкреслюється, що державний кредит
покликаний мобілізувати фінансові ресурси для фінансування витрат з
бюджету, які не відшкодовуються його доходами, а значення державного
кредиту полягає, в першу чергу, в тому, що він є засобом мобілізації в руках
держави додаткових фінансових ресурсів. Використання поняття «державний
кредит» для характеристики всіх відносин, пов'язаних з залученням коштів, є
невірним, і в такому випадку поняття «державний кредит» не відповідає своїй
суті, по скільки воно виступає лише як форма вираження такого поняття як
«державний борг».
Ключові слова: державний борг, функція держави, державний кредит,
державне запозичення,бюджетне кредитування, гарантування.
Державний кредит є одним із ключових елементів фінансової системи
будь-якої сучасної країни, що активно використовується з метою збалансування
бюджетно-фінансової

та

грошово-кредитної

політики.

Формування,

обслуговування та погашення державного боргу має значний вплив на стан
державних фінансів, грошового обігу, інвестиційного клімату, структуру
споживання

і

розвитку

міжнародного

співробітництва

держав.

Цим

пояснюється істотна і багатогранна роль державного боргу. Утворення
державного боргу є наслідком виникнення державних кредитних відносин.
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Державний кредит є важливим інструментом мобілізації й використання
грошових ресурсів державою та органами місцевого самоврядування. Разом із
тим у фінансово-правовій науці досі відсутнє єдине розуміння змісту інституту
публічного кредиту. Поняття «державний кредит» звужують до поняття
«державне запозичення», «державний борг». Тому в умовах здійснення
реформування в Україні все більшого значення набуває необхідність
проведення системного аналізу правових засад функціонування елементів
фінансової системи держави, перегляду базових теоретичних положень і
приведення їх до єдиного смислового навантаження і змісту [14].
Завданням

статті є визначення ознак і якостей, які розкривають зміст

поняття «державний борг» як ознаки держави і поняття «державний кредит» як
форми вираження такого поняття, як «державний борг»; дослідженні питання
характеристик і визначенні категорії «державний борг» в науці, його виділення
як

загальнотеоретичної

фінансово-правової

дефініції;

вироблення

синтезованого, загальнотеоретичного, державотворчого характеру даного
поняття, який би мав методологічне значення для більш глибокого вивчення
різних сторін державності, її організації, діяльності держави в сфері економіки,
політики, правового регулювання і виділення його в один з основних ознак
сучасної держави.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної правової науки можна
стверджувати про відсутність комплексних наукових досліджень правових
засад державного кредиту як інституту. Науковий аналіз проблем державного
боргу та державного кредиту в основі розвитку сучасної держави здійснюється
багатьма як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед них слід назвати
Юрій С.І., Осіпчук Т.П., Федосов В.М, Симоненко В.І., Сафонова Л.Д., Павлюк
К.В, Романенко О.Р., Пасічник Ю.В.

Водночас необхідно відзначити, що

окремі

державного

загальнотеоретичні

питання

(публічного)

кредиту

досліджували такі вітчизняні й зарубіжні науковці-фахівці в галузі фінансового
права, як Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха, М.В. Карасева, С.О. Ніщимна,
О.В. Покачалова, О.І. Худяков, І.І. Янжул та інші. Роботи цих авторів стали
фундаментальною

базою

для

подальшого

розглядаються.
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дослідження

питань,

що

Кредит є однією з найбільш складних і різнобічних правових категорій.
Слово «кредит» походить від латинського «credo», що означає «довіра»,
«credere» – вірити, «creditum» – ввірене, тобто передбачає передачу речі з
упевненістю, що вона буде повернута. Кредитні відносини виникають у сфері
цивільно-правового,

господарсько-правового

та

фінансово-правового

регулювання.
Державний кредит практично у всіх підручниках з фінансового права
розкривається як відносини, в яких держава виступає в ролі позичальника або
кредитора. У першому випадку йдеться про так званий «активний», а в другому
- «пасивний» кредит. Державний кредит є однією з форм мобілізації грошових
ресурсів державою для виконання своїх функцій.
Однак держава в кредитних відносинах може виступати не тільки як
позичальник, але ще і як гарант і кредитор. Якщо держава є гарантом за
позиками (кредитами), які беруться на фінансовому ринку іншими особами, то
вона відіграє роль гаранта. Видаючи кредити за рахунок бюджетних коштів,
держава виступає як кредитор, а інша сторона як позичальник. Таким чином,
державні боргові відносини проявляються у формі державних запозичень,
державних гарантій (гарантованих запозичень) і державних кредитів.
В економічній літературі державний кредит розглядається як один з
основних елементів макроекономічної системи держави: він є важливим
інструментом грошової, бюджетної політики і однією зі складових поняття
державного боргу. Використовуючи інструмент державного кредиту, держава
регулює грошову масу, яка є в обігу, збалансованість бюджетів різних рівнів,
підтримує розвиток галузей народного господарства, отримує безінфляційне
джерело коштів.
За визначенням, «розширення категорії «державний кредит» убачається
правильним. Сам по собі вираз «державний кредит» безликий. Із нього
випливає лише те, що це кредит, у якому бере участь держава. На питання, у
якій якості вона бере участь – боржника або кредитора, цей вираз відповіді не
дає. Водночас кредит можна «отримати», але можна й «надати». І те, й інше
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охоплюється поняттям «державний кредит», із лінгвістичного погляду
можливий будь-який варіант» [1, с. 4]. Отже, якщо в процесі здійснення
кредитної діяльності публічний суб’єкт може виступати і як позичальник, і як
кредитор, і як гарант при здійсненні тих чи інших інвестиційних програм,
реалізації проектів, то й категорія «публічний кредит» повинна охоплювати як
запозичення, так і кредитування й гарантування.
Державний кредит являє собою відносно відокремлену сукупність
фінансово-правових норм, що регулюють суспільні відносини з акумулювання
та розподілу державою (або органами місцевого самоврядування) фондів
коштів

на

умовах

повернення,

платності

та

строковості.

Важливою

характерною ознакою публічного кредиту є неодмінна участь держави або
органу місцевого самоврядування в кредитних відносинах. Специфіка
фінансових правовідносин, що виникають у сфері держава кредиту, полягає в
тому, що незалежно від того, у якій ролі виступає держава – кредитора,
позичальника або гаранта, вона самостійно визначає умови цих відносин, що
зумовлено державно-владним характером фінансово-правових норм.
Науковець Павлюк К.В. залежно від статусу держави в кредитних
правовідносинах виділяє два види державного кредиту – акумулюючий і
розподільчий. Акумулюючий кредит виникає в результаті формування та
обслуговування державного боргу. Реалізація розподільчого державного
кредиту пов’язана з формуванням державних кредитних активів [2. с. 232-238].
Особливість державного кредиту полягає у зворотності, терміновості і
платності наданих у борг коштів. Взяті в борг кошти надходять у
розпорядження органів державної влади, перетворюючи їх в додаткові
фінансові ресурси. Як джерело погашення державних позик і виплати відсотків
по них виступають ресурси бюджету. Формування додаткових фінансових
ресурсів держави за рахунок вільних коштів - це одна сторона державних
кредитних відносин. В якості іншої сторони виступають фінансові зв'язки,
обумовлені поверненням і фінансування засобів, додатково мобілізованих
державою. Виплата доходів кредиторам забезпечується за рахунок бюджетних
надходжень. При цьому інтереси платників податків не збігаються з інтересами
власників державних цінних паперів [15].
199

Отже, серед основних принципів, що властиві відносинам у сфері
державного кредиту, можна виділити такі: строковості – кошти залучаються на
чітко обумовлений термін; зворотності – після завершення терміну запозичені
кошти підлягають поверненню; платності – за отримання коштів у тимчасове
користування позичальник повинен сплатити винагороду.
Деякі науковці як основний принцип державного кредитування виділяють
принцип оптимального співвідношення приватних інтересів кредиторів
(фізичних і юридичних осіб) і публічних інтересів держави (територіальних
громад) [4]. Окрім зазначених принципів, виділяють також принципи
економічності,

цільового

призначення,

прибутковості,

добровільності,

забезпеченості, публічності й прозорості.
Державні (місцеві) запозичення – це основна форма публічного кредиту,
коли держава або територіальна громада виступає як позичальник. Поняття
державного запозичення закріплено в п. 19 ст. 2 Бюджетного кодексу України
та визначається як операції, пов’язані з отриманням державою кредитів (позик)
на умовах повернення, платності й строковості з метою фінансування
державного бюджету [5. с. 110-120].
Суб’єктами правовідносин у сфері здійснення державних запозичень є
кредитор (фізичні та юридичні особи, іноземні держави й міжнародні фінансові
організації) та позичальник (держава, орган місцевого самоврядування). Право
на здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень у межах,
визначених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі
Міністра фінансів України або особі, котра виконує його обов’язки, за
дорученням Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України визначає
умови здійснення державних запозичень, у тому числі вид, валюту, строк і
відсоткову ставку державного запозичення (п. 1 ст. 16 БК України) [6]. Право
на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий
бюджет, належить територіальній громаді міста в особі керівника місцевого
фінансового
Наступною складовою системи державного кредиту є відносини, у яких
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держава (територіальна громада) виступає в ролі кредитора. Таке явище
зустрічається не лише у сфері міждержавних відносин, а й у внутрішньому
фінансовому житті.
Особливостями держави (територіальної громади) як кредитора є такі:
наявність у її розпорядженні значних фінансових ресурсів, зокрема ресурсів
державного (місцевого) бюджету; надання кредитів на пільгових умовах;
надання кредитів на розвиток пріоритетних сфер соціально-економічного
розвитку країни; установлення законодавчих норм, які регламентують ці
кредитні відносини, відбуваються державними органами влади (тобто
кредитором); наявність у розпорядженні держави відповідних інструментів
впливу на позичальників [7, с. 33].
Отже, державне (місцеве) кредитування – це врегульовані фінансовоправовими нормами економічні відносини, у яких держава й органи місцевого
самоврядування за рахунок коштів Державного або місцевого бюджетів
надають кредити з метою збалансування грошово-кредитної політики та
досягнення соціально-економічного ефекту.
Іншою складовою публічного кредиту є відносини, у яких держава
виступає гарантом погашення кредитів (позик). У цьому випадку державна
(місцева) гарантія – це зобов’язання держави в особі уряду (Автономної
Республіки Крим чи територіальної громади міста) повністю або частково
виконати платежі на користь кредитора у випадку невиконання позичальником
зобов’язань щодо повернення коштів.
Ст. 17 БК України зазначає, що державні гарантії для забезпечення
повного

або

часткового

виконання

боргових

зобов’язань

суб’єктів

господарювання – резидентів України можуть надаватися за рішенням Кабінету
Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України виключно в
межах, визначених законом про Державний бюджет України. За дорученням
Кабінету Міністрів України відповідні правочини щодо його рішень учиняє
Міністр фінансів України [6]. Державна гарантія надається юридичним особам,
які можуть отримати кредити від іноземних банків, фінансових та інших
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міжнародних організацій. Метою надання державою гарантій повернення
кредиту є розширення можливостей залучення кредитних ресурсів для
суб’єктів господарювання, які, як правило, функціонують у пріоритетних
галузях економіки. Обов’язковою умовою надання державної (місцевої)
гарантії

є

укладення

договору

між

Міністерством

фінансів

України

(відповідним місцевим фінансовим органом) і суб’єктом господарювання про
погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою чи
територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань.
До

характерних

ознак,

що

притаманні

публічним

кредитним

правовідносинам, свідчать про єдину правову природу таких складових
публічного кредиту, як запозичення, кредитування й гарантування, дають змогу
стверджувати про їх фінансово-правовий зміст, варто зарахувати такі:
1) як обов’язковий учасник кредитних правовідносин виступає держава в
особі уповноважених органів або територіальні громади в особі органів
місцевого

самоврядування.

У

відносинах

запозичення

держава

є

позичальником, у відносинах бюджетного кредитування – кредитором, а в
відносинах гарантування – гарантом;
2) кредитні правовідносини виникають на підставі певних договорів між
державою (органами місцевого самоврядування) та юридичними й фізичними
особами (як резидентами, так і нерезидентами), іншими державами та
міжнародними

фінансовими

організаціями,

забезпечуються

сукупністю

методів, які поєднують імперативне й диспозитивне регулювання. На
можливість поєднання методів указує й Василик О.Д, який характеризує
державний кредит як імперативний за змістом, що може використовувати
диспозитивні підстави виникнення цих відносин загалом [8 с. 219];
3) кредитні правовідносини виникають у процесі фінансової діяльності
держави (органів місцевого самоврядування) і спрямовані на планомірне
утворення, розподіл і використання публічних фондів коштів. Ці відносини, з
одного боку, забезпечують акумуляцію коштів при здійсненні запозичення, з
іншого боку, при кредитуванні та гарантуванні здійснюється їх розподіл і
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використання. Отже, через цей інститут фінансово-правової галузі реалізуються
всі стадії руху публічних коштів (мобілізація, розподіл, використання), які
притаманні предмету фінансового права загалом;
4) визначальним для публічного кредиту є публічний інтерес, адже, поперше, мобілізація фінансових ресурсів здійснюється з метою залучення коштів
до

централізованих

публічних

фондів

коштів;

по-друге,

кредитні

правовідносини виникають з метою задоволення публічних інтересів –
фінансування економічно та соціально значущих об’єктів; по-третє, погашення,
а також виплата в передбачених випадках доходу за кредитом (позикою)
відбувається за рахунок публічних фінансів;
5) кредитні правовідносини виникають як похідні від бюджетних і
характеризують особливості балансування бюджету;
6) джерелом погашення державних боргових зобов’язань, а також
джерелом кредитування є в основному ресурси бюджету;
7) держава, беручи участь у кредитних відносинах, не має на меті
економічну вигоду, а передбачає реалізацію соціально-економічних функцій:
збалансування бюджету, залучення коштів у пріоритетні галузі економіки;
8) кредитні правовідносини здійснюються за засадах строковості,
зворотності й платності.
Доцільність

використання

державного

кредиту

для

формування

додаткових фінансових ресурсів держави і покриття бюджетного дефіциту
визначається значно меншими негативними наслідками для державних фінансів
і грошового обігу країни в порівнянні з монетарними прийомами (наприклад,
емісією грошей) балансування доходів і витрат уряду. Це досягається на основі
переміщення попиту від фізичних і юридичних осіб до урядових структур без
збільшення сукупного попиту і кількості грошей в обігу.
Щодо державного кредиту і його призначення та ролі у формуванні
доходів держави можна вважати, що основними ознаками та відмінними
рисами державного кредиту є:
1) неодмінна участь держави в особі органів виконавчої влади різних
рівнів у кредитних відносинах;
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2) державний кредит призначений для задоволення загальнодержавних або
пріоритетних для суспільства потреб. У випадку, коли держава виступає
позичальником, кредитні ресурси спрямовуються до бюджету, що забезпечує
виконання державою її функцій. У випадку, коли вона виступає кредитором,
позики зазвичай спрямовуються у пріоритетні галузі господарства, або на
вирішення нагальних соціальних потреб;
3) джерелом погашення державних позик і виплати відсотків по них, а
також надання позик є в основному ресурси бюджету;
4) держава і як позичальник, і як кредитор іманентно (відповідно до її
функціонального призначення) в основному не ставить на перше місце
економічну вигоду, беручи участь у кредитних відносинах. Так, зазвичай,
кредити,

які

надає

держава,

спрямовуються

на

вирішення

важливих

соціальноекономічних програм і є пільговими. А взяті державою у борг кошти
можуть спрямовуватися на покриття нагальних поточних потреб. Тут варто
зазначити, що ефективність державного кредиту не зводиться лише до
економічної ефективності, а зачіпає соціальні ефекти;
5) наявність підвищеної небезпеки зловживань з боку державної влади у
сфері кредитних відносин. Так, можливість залучення кредитних ресурсів для
покриття державних видатків часто є “спокусою” для уряду у вигляді легкого
вирішення проблеми бюджетного дефіциту та спонукою до перевитрачання
бюджетних коштів за рахунок майбутніх урядів, адже саме наступникам
доведеться погашати борги.
Проведене дослідження сутності, принципів та передумов кредиту, а також
особливостей державного кредиту як одного із його видів, дозволяє
запропонувати авторське визначення: державний кредит – це система
кредитних відносин за участю держави з приводу надання тимчасово вільних
коштів у користування на умовах повернення з розрахунком на вигоду (інколи
– з приводу відстрочки платежу), у яких держава виступає у ролі позичальника,
кредитора та гаранта. Відмінністю даного визначення є те, що державний
кредит розглядається як система кредитних відносин, у яких держава
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одночасно є і позичальником, і кредитором, і гарантом. Варто зазначити, що не
всі держави виступають гарантами щодо повернення кредиту, тому у їхніх
кредитних системах відсутня відповідна складова. Система державного кредиту
в Україні містить усі три складові.
Висновки. Отже, державний кредит – це фінансово-правова категорія, що
відображає

систему

економічних

відносин,

які

виникають

у

процесі

перерозподілу коштів між державою (органами місцевого самоврядування) в
особі уповноважених органів і юридичними та фізичними особами (як
резидентами, так і нерезидентами), іншими державами й міжнародними
фінансовими організаціями, на засадах строковості, зворотності й платності.
Державний

кредит покликаний мобілізувати фінансові ресурси для

фінансування витрат з бюджету, які не відшкодовуються його доходами.
Використання поняття «державний кредит» для характеристики всіх відносин
пов'язаних із залученням коштів є невірним і в такому випадку поняття
«державний кредит» не відповідає своїй суті, оскільки він виступає лише як
форма вираження такого поняття як «державний борг».
Держава

й

територіальна

громада

можуть

вступати

в

кредитні

правовідносини як позичальник, кредитор або гарант. Об’єктом публічних
кредитних відносин є фонди грошових коштів, що акумулюються або
розподіляються державою (органами місцевого самоврядування) на основі
кредитних принципів.
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Анатолій Лисецький
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У статті досліджено фінансові інструменти та нормативно-правові засади
державної фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад в Україні.
Дано авторське визначення поняттю «державна фінансова підтримка
об’єднаних територіальних громад». Охарактеризовано кожен фінансовий
інструмент

та

систематизовано

інструменти

розвитку

об’єднаних

територіальних громад в Україні.
Ключові слова: державна фінансова підтримка, об’єднані територіальні
громади, субвенція, дотація, Державний фонд регіонального розвитку.
Упродовж 2014-2016 років Україна почала змінювати свою державну
регіональну політику, імплементуючи позитивний досвід Європейського
Союзу. Метою реформи децентралізації є забезпечення соціально-економічного
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розвитку територій, підвищення фінансової спроможності громад, добробуту
громадян по всій країні регіонів, активізація економічної діяльності об’єднаних
територіальних громад. Сучасний вітчизняний досвід і оцінка впровадження
децентралізації, яку регулярно здійснює команда порталу «Децентралізація»
[5], свідчить про дієвість впроваджених механізмів фінансової та бюджетної
децентралізації, про підвищення фінансової спроможності громад, про
усвідомлення ними власної відповідальності за свій добробут та розвиток
громади, в якій вони живуть. Проте вихідні умови утворення та розвитку
територіальних громад від початку були різними і для додержання
гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного
громадянина незалежно від місця проживання на державу лягає обов’язок
фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад. Зазначене обумовлює
необхідність визначення сутності та інструментів державної фінансової
підтримки об’єднаних територіальних громад.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування поняття «державна
фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад» та визначення
фінансових інструментів її реалізації.
Теоретичною базою дослідження стали нормативно-правові акти, що
визначають засади державної фінансової підтримки об’єднаних територіальних
громад [2; 8-15, 17], праці вітчизняних науковців та аналітиків [1; 3; 4; 5; 6; 7].
Державна фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад – це
форма державної підтримки територіальних громад, яка передбачає надання
бюджетних коштів об’єднаній територіальній громаді на певні цілі. В Україні
надання державної фінансової підтримки об’єднаним територіальним громадам
визначено

законодавчо.

Основними

нормативно-правовими

актами,

що

регулюють надання державної фінансової підтримки, є
- Бюджетний кодекс України – визначає особливості формування бюджетів
об’єднаних територіальних громад [2];
- Закон України «Про державний бюджет» на відповідний рік – встановлює
види субвенцій та суми міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
місцевим бюджетам [12; 13];
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- Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» –
визначає

особливості

фінансової

підтримки

державою

добровільного

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст [14].
У цих нормативно-правових актах визначаються інструменти державної
фінансової підтримки об’єднання територіальних громад, зокрема, основними є
[2; 12; 13; 14]:
- базова дотація;
- додаткова дотація;
- освітня субвенція;
- медична субвенція;
- інші дотації та субвенції, якщо є підстави для таких міжбюджетних
трансфертів;
- субвенція на виконання інвестиційних проектів;
- субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад;
- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку.
Охарактеризуємо кожен інструмент. Базова дотація перераховується з
державного бюджету бюджетам об’єднаних територіальних громад і служить
основним інструментом підвищення фіскальної спроможності місцевих
бюджетів. Оскільки ця дотація надається місцевим бюджетам з загального
фонду державного бюджету, то основними джерелами перерахування цього
трансферту є загальнодержавні податки і збори, що надходять до загального
фонду державного бюджету [2].
Додаткові дотації для об’єднаних територіальних громад – це кошти, що
надаються на безоплатній і неповоротній основі у зв’язку з певними
обставинами, наприклад, додаткова дотація на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
[3].
Згідно ст. 103 Бюджетного кодексу України додаткові дотації можуть
надаватися з державного бюджету бюджетам об’єднаних територіальних
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громад на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих
державою податкових пільг, які зменшують доходи цих місцевих бюджетів
[2, 16], зокрема, додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих
бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг тощо.
Освітня субвенція – це кошти, що спрямовуються на оплату праці
педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття повної
загальної середньої освіти, зокрема [7; 8]:
- початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах),
ліцеї;
- спеціальні школи;
-

заклади

спеціалізованої

освіти:

мистецькі,

спортивні,

військові

(військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою;
- дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні
центри;
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та
комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної
загальної середньої освіти;
- заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та комунальної
власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної
середньої освіти.
Обсяги освітньої субвенції затверджуються щорічно у законі про
Державний бюджет України окремо для обласних бюджетів і бюджетів
місцевого самоврядування [12; 13].
Обсяги медичної субвенції також затверджуються щорічно у законі про
Державний бюджет України окремо для обласних бюджетів і районних
бюджетів, міських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Медична субвенція – це кошти для оплати поточних видатків, крім видатків на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Медична субвенція розподіляється
між відповідними бюджетами на основі формули, яка враховує наступні
параметри [2]:
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- кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
- коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання
медичної допомоги;
- особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів,
обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції.
Інші дотації та субвенції визначаються щорічно і можуть включати, кошти,
які безпосередньо надходять з державного бюджету, та кошти, які надходять з
місцевого бюджету, але за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету, наприклад: субвенції на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами; субвенції на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування; субвенції на погашення різниці між фактичною вартістю
комунальних послуг, що постачалися населенню; субвенція з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету; субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету; субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; субвенція з місцевого
бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять
ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету; субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів; субвенція на придбання соціального житла для дітей позбавлених
батьківського піклування тощо [1; 2; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14].
Наступні три інструменти вважаються інструментами розвитку об’єднаних
територіальних громад, це – субвенція на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад; субвенція на здійснення заходів соціальноекономічного розвитку та субвенція на виконання інвестиційних проектів.
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Cубвенція на формування інфраструктури – це державна фінансова
підтримка добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та
приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній
територіальній громаді коштів згідно з планом соціально-економічного
розвитку такої територіальної громади [14].
Кожного року в Державному бюджеті України передбачається відповідна
сума коштів на інфраструктурну субвенцію, а Кабінет Міністрів України
приймає відповідну постанову, у якій визначається розмір субвенції для кожної
ОТГ, що має прямі відносини з бюджетом. Субвенція розподіляється між
місцевими бюджетами об’єднаних територіальних громад за формулою [10]:
Vi = Vo * (Xi/X + Yi/Y)/2,

(1)

де Vi - обсяг субвенції об’єднаної територіальної громади;
Vo - загальний обсяг субвенції;
Xi - кількість сільського населення об’єднаної громади;
X - кількість сільського населення всіх об’єднаних територіальних громад;
Yi - площа території об’єднаної територіальної громади;
Y - площа територій усіх об’єднаних територіальних громад.
У сучасних умовах існує є 11 видів державного фінансового забезпечення
розвитку інфраструктури громад, до яких аналітики Рахункової палати віднесли
кошти державного фонду регіонального розвитку; на підтримку регіональної
політики; кошти субвенцій на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості; формування інфраструктури ОТГ; здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій; будівництво нових,
реконструкцію та капітальний ремонт басейнів; палаців спорту; майданчиків
для занять спортом; спортивних комплексів; автомобільних доріг; створення
центрів надання адміністративних послуг [6]. У межах цих бюджетних програм
реалізуються проекти та заходи інвестиційного характеру пов’язані переважно
із будівництвом, ремонтом, реконструкцією та реставрацією об’єктів у
регіонах.
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
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бюджетам

на

підтримку

розвитку

об’єднаних

територіальних

громад,

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р.
№ 200, визначають механізм надання Інфраструктурної субвенції з державного
бюджету

місцевим

бюджетам

на

підтримку

розвитку

об’єднаних

територіальних громад [10].
Новостворені об’єднані територіальні громади для вирішення нагальних
проблем мають можливість також використовувати кошти субвенції на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій і
кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).
Кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку спрямовується на [11]:
- реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності;
- здійснення екологічних та природоохоронних заходів;
- придбання медичного обладнання та транспорту, зокрема спеціального
призначення;
-

придбання

обладнання

та

комунального

транспорту,

зокрема

спеціального призначення, для установ комунальної власності;
- розв’язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць
(малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів);
- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;
- реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження;
- реалізацію проектів водопостачання та водовідведення, а також
теплопостачання

(мереж

теплопостачання)

(за

наявності

схеми

теплопостачання населеного пункту);
- реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації,

капітального

ремонту)

об’єктів

комунальної

власності

з

виготовленням відповідної проектної документації (проектно-кошторисної
документації);
- завершення проектів будівництва строком реалізації від одного до трьох
років, впровадження яких розпочато у попередні роки за рахунок субвенції
тощо.
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Ще одним механізмом державної фінансової підтримки об’єднаних
територіальних громад є кошти Державного фонду регіонального розвитку. В
основі такого механізму лежить багаторівневий конкурсний відбір проектів (на
рівні обласних рад, на рівні Міністерства розвитку громад та територій України
та затвердження Кабінетом Міністрів), що здійснюють конкурсні комісії, до
складу яких входять представники облдержадміністрацій, органів місцевого
самоврядування, міністерств, громадських об’єднань, всеукраїнських асоціацій,
наукових установ, а також члени Комітету ВРУ з питань бюджету.
Для

збалансування

розвитку

усіх

регіонів

країни,

кошти

ДФРР

розподіляють між регіонами наступним чином: 80% коштів – відповідно до
чисельності населення, яке проживає у відповідній області та Києві, і 20% –
відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну
особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по
Україні) [2, 6].
Основним принципом відбору проектів є те, що проект повинен
передбачати співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10% від його
вартості. Законодавчо визначено, що проекти ДФРР гарантовано мають бути
завершені, що дозволить уникнути недобудованих об’єктів.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження свідчить, що джерелами
фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад є кошти державного
та місцевих бюджетів. Фінансування ОТГ здійснюється через механізми
субвенцій, дотацій та коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Основними інструментами розвитку об’єднаних територіальних громад
вбачаються

субвенція

територіальних

громад;

на

формування

субвенція

на

інфраструктури

здійснення

заходів

об’єднаних
соціально-

економічного розвитку та субвенція на виконання інвестиційних проектів
(кошти ДФРР). Слід відмітити, що розподіл джерел фінансової підтримки
розвитку

ОТГ

відрізняється.

Зокрема,

інфраструктурна

субвенція

розподіляється за встановленою формою та напряму залежить від просторових
чинників, тоді як розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток та
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коштів ДФРР залежать від рішень спеціальної Комісії, що створюється при
міністерстві, яке є головним розпорядником цих коштів. Інфраструктурна
субвенція призначається всім ОТГ без винятку, а дві інші передбачають
виконання певних зусиль від об’єднаних територіальних громад. Проте й
останніх

два

інструменти

передбачають

економічне

та

інвестиційне

спрямування коштів. І саме ці інструменти мають стати основними для ОТГ,
що сприятиме не проїданню коштів, а їх інвестуванні у розвиток, створення
робочих місць, розширення дохідної бази тощо.
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В статті досліджено теоретичні аспекти фінансового шахрайства в
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Актуальність
інформаційних

теми

полягає

технологій,

в

тому,

повсюдне

що

високі

впровадження

темпи

розвитку

розроблюваних

інформаційно-телекомунікаційних систем і технічних засобів в усі сфери
життєдіяльності

членів

сучасного

суспільства,

зростаюча

довіра

до

інформаційних систем з боку населення, а також сучасний стан систем захисту
інформації створило об'єктивні передумови виникнення нового різновиду
злочинів

–

фінансового

шахрайства

в

Інтернеті.

Стрімкий

розвиток

комп'ютерних технологій і загальна глобальна інформатизація суспільства, з
одного боку, безумовно, мають позитивне значення для суспільства, але, з
іншого боку, породжують ряд негативних наслідків, одним з яких виступає
криміналізація комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних мереж
зв'язку. В Інтернеті людина може спілкуватися, вчитися, робити покупки,
працювати, знайомитися і т.д. Але також, разом з цими можливостями з
реального світу у віртуальний світ проникають і такі соціальні явища, як
шахрайство.
Проблеми фінансового шахрайства в Україні переважно досліджують
представники юридичної науки (О.Г. Кальман, О.Г. Карпович, О.В. Кравченко,
О.В.

Курман,

Г.А.

Матусовський,

В.В.

Пивоваров,

Д.С. Роговенко,

Г.М. Чернишов, С.С. Чернявський та ін.), а ось вітчизняна економічна наука
(і фінансова зокрема) ці питання, на жаль, практично не досліджує.
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Мета статті – дослідити теоретичні аспекти фінансового шахрайства в
Інтернеті.
Фінансове шахрайство в Інтернеті поширюється по всім каналам
спілкування у мережі: форумам, чатах, соціальним мережам, електронній пошті
і т.д. Для проведення різних махінацій шахраї прагнуть максимально
використовувати унікальні можливості Інтернету, такі як миттєва розсилка
електронних

повідомлень

великій

кількості

адресатів

або

розміщення

інформації на веб-сайті, так, що вона стає доступна всьому світу. Незважаючи
на те, що Інтернет являє собою віртуальний простір, в ньому здійснюються
реальні соціальні процеси з реальними соціальними наслідками. Наприклад,
Інтернет-шахрайство має такі наслідки, як фінансові втрати, а також соціальнопсихологічні наслідки, які можуть включати відчуття розчарування, стрес,
тощо.
За шахрайство в Інтернеті також накладається юридична відповідальність.
Варто зауважити що незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених
дослідженню фінансового шахрайства в Інтернеті, залишаються недостатньо
вивченими питання оцінки фінансового шахрайства в Інтернеті, його
соціальних

наслідків,

способи

протидії

цьому

злочину.

Більшість

опублікованих на сьогоднішній день робіт розкривають теоретичні аспекти
даної проблеми і не носять характер практичних досліджень. Слід зазначити,
що існуючі в даний час методичні рекомендації щодо виявлення та розкриття
злочинів, пов'язаних з фінансовим шахрайством, що здійснюються в мережі
Інтернет, далеко не завжди можуть відображати всю специфіку діяльності
різних видів розглянутих злочинів і в основному націлені на проведення дій
при скоєнні злочинів у кредитно-фінансовій сфері. У той же час існує
об'єктивна необхідність розробки комплексних методичних рекомендацій, що
дозволяють підвищити ефективність роботи при виявленні і розслідуванні
інтернет-шахрайства.
Серед авторів теорій віртуалізації можна виділити Д.В. Іванова зі своєю
роботою «Віртуалізація суспільства», в якій він висуває теорію суспільних змін,
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засновану на віртуалізації суспільного життя. Говорити про віртуальність
суспільства можна тоді, коли воно може описуватися за допомогою
характеристик віртуальної реальності. Автор дає визначення віртуалізації:
«Віртуалізація – це будь-яке заміщення реальності її симуляцією / чином - не
обов'язково

за

допомогою

комп'ютерної

техніки,

але

обов'язково

з

застосуванням логіки віртуальної реальності» [1].
В процесі віртуалізації, за Д.В. Івановим, глобальні суспільні явища і
процеси знаходять свою форму в віртуальної реальності. Також необхідно
відзначити В.І. Силаєву, чиї наукові інтереси полягають у вивченні віртуальної
реальності, віртуалізації суспільства, Інтернету. В її дисертації «Підміна
реальності як соціокультурний механізм віртуалізації суспільства» проводиться
аналіз розвитку віртуалізації суспільства в двох аспектах: розглянута
електронна віртуалізація (перехід різних сфер діяльності на мережевий рівень) і
неелектронна віртуалізація. В роботі виділяється типологія віртуальної
реальності, в якій визначено основне коло соціальних явищ, які продукують
віртуальну реальність [2]. Також в роботі В.І. Силаєва аналізує віртуалізації
суспільства в різних суспільних сферах. Наприклад, в економіці електронна
віртуалізація виражена появою електронних грошей і грошових відносин, що не
змінює суті економічних законів, але переводить економіку в електронний,
більш швидкий, інтерактивний режим.
Шахрайство можна розглядати як дія, що здійснюється за допомогою
засобів маніпуляцій. Тому необхідно виділити теорії маніпуляцій, в яких
полягає психологічна складова шахрайського дії. До його фундаментальних
робіт належить книга «Маніпуляція свідомістю», в якій розповідається про
форми і методи маніпуляції свідомістю. На думку С.Г. Кара-Мурза автора,
людство стоїть на порозі створення такого типу суспільного ладу, де головним
засобом панування стане маніпуляція свідомістю. В роботі розповідається про
форми і методи маніпуляції свідомістю. Під маніпуляцією автор розуміє
програмування думок і прагнень окремих осіб і мас, їхніх настроїв і навіть
психічного стану з метою забезпечити таку їхню поведінку, яке потрібно тим,
хто володіє засобами маніпуляції [3].
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Психолог-політолог Е.Л. Доценко розглядає феномен маніпуляції в
психологічному ключі. Його робота «Психологія маніпуляції» присвячена
розгляду

особливостей

маніпуляції,

походженням

даного

феномена,

механізмам і технологій впливу. «Маніпуляція – це вид психологічного впливу,
майстерне виконання якого веде до прихованого порушення в іншої людини
намірів, які не збігаються з його актуально існуючими бажаннями» [4]. У
практичних цілях, як зазначає О.Л. Доценко, зручніше користуватися
безпосередньо метафорою: «маніпуляція - це дії, спрямовані на« прибирання до
рук »іншої людини, настільки майстерно, що у того створюється враження,
ніби він самостійно керує своєю поведінкою» [4]. В результаті огляду Інтернетджерел, присвячених шахрайству в Інтернеті, з'ясувалося, що цьому явищу в
більшості випадків присвоюється юридичне визначення шахрайства. Таким
чином, шахрайство визначалося як розкрадання чужого майна або придбання
права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. Проте, на
одному з ресурсів, нами були знайдено визначення шахрайства, обумовлене
проявом в рамках Інтернет-простору: «Термін" шахрайство в Інтернеті
«застосуємо в цілому до шахрайських махінацій будь-якого виду, де
використовуються один або кілька елементів Інтернету – такі як кімнати в
чатах, електронна пошта, дошки оголошень або веб-сайти – для залучення
потенційних жертв, проведення шахрайських операцій або для передачі
надходжень від шахрайства в фінансові установи або іншим особам, які беруть
участь в таких махінаціях » [5].
Слід зазначити, які особливі риси притаманні шахрайству в віртуальному
просторі. Авторами різних ресурсів, присвячених інтернет-шахрайствам,
переважно підкреслюються особливості Інтернет-простору. В силу цих
особливостей шахрайство в Інтернеті набуває особливі риси, які ми намагалися
зазначити.
По-перше, події і операції в віртуальному світі зазвичай відбуваються «в
режимі Інтернет-часу», що означає, що в Інтернеті все відбувається швидше,
ніж в реальному житті – ділові рішення, пошук інформації, особиста взаємодія і
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багато іншого. При цьому всі ці дії можуть відбуватися в будь-який час доби,
паралельно здійснюваних дій в реальному світі. Шахраї в Інтернеті також діють
«в

режимі

Інтернет-часу».

Вони

прагнуть

використовувати

унікальні

можливості Інтернету, такі як миттєва розсилка повідомлень по всьому світу,
розміщення інформації на сайтах, яка також доступна всьому світу, - для
проведення різного роду махінацій [6].
По-друге, особливостями Інтернет-простору є фізична віддаленість
користувачів один від одного, а також анонімність користувачів в Мережі.
Тому притягнути до відповідальності шахраїв виявляється досить важко.
По-третє, між особливістю шахрайства в Інтернеті є те, що багато методів
не є порушенням закону в явному вигляді, і це також не дозволяє переслідувати
шахраїв за законом.
По-четверте, у міру зростання кількості користувачів Інтернету, а також
кількості ресурсів з можливостями комунікації між користувачами зростає
число шахраїв, які намагаються використовувати дані комунікативні канали,
щоб заробити на цих користувачів. В даному випадку підкреслюється масовість
проявів актів шахрайства в Інтернеті.
По-п'яте, шахрайством в Інтернеті також називаються акти, пов'язані з
вимаганням. Іншими словами, не завжди акти шахрайства збігаються з тим його
властивістю, що майно жертви шахрай набуває шляхом встановлення довірчих
відносин. Шахраї можуть ставити жертву в умови, незручні або шкодять їй.
Щоб позбавити жертву від цих незручностей, шахраї зазвичай вимагають
взамін гроші.
Найчастіші схеми шахрайства в мережі Інтернет:
Фішинг. Даний вид шахрайства спрямований на отримання у користувача
секретних даних (PIN-коди кредитних карт, паролі від соціальних мереж і
облікових записів та ін.). Фішинг-повідомлення, в більшості випадків,
виглядають зовні схожими на повідомлення від платіжних систем, банків,
популярних веб-сервісів, і в них пишеться про необхідність надати дані для
входу на сайт, з огляду на проблеми на сервері або збоєм системи, активувати
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свій обліковий запис шляхом відправки SMS на короткий номер, за яке
користувач заплатить гроші, ввести на наданому за посиланням сайті свої дані,
які шахраї легко можуть скопіювати і т.д. Посилання, ведуть не на сайт цього
веб-сервісу, а на його клон, створений інтернет-шахраями. Фішингові сайти, які
використовуються шахраями для обману людей, як правило, мають дизайн,
схожий з дизайном офіційного сайту платіжних систем, банків, інтернет-бірж і
інших веб-сервісів, де водяться електронні гроші. Відрізнити такий клон можна
по доменному імені, яке буде різнитися з оригінальним, правда, часто всього
лише однієї якоїсь буквою [6].
Крадіжка акаунтів соціальних мереж, різних інтернет-бірж, сайтів
знайомств, Skype, ICQ і інших інтернет-месенджерів – річ неприємна. Однак з
набагато більшими неприємностями можна зіткнутися в разі крадіжки грошей з
електронних рахунків. Рахунки систем онлайн-банкінгу та гаманці платіжних
систем серйозно захищені. І навряд чи шахраї можуть впоратися з системою
безпеки банків і платіжних систем. Тому простіше конфіденційні дані доступу
до електронних грошей - логіни, паролі, PIN-коди та інше – вивідати у самих
користувачів. Для цих цілей і придумані різні схеми інтернет-шахрайства. В
якості мотивації користувача використовуються різні психологічні трюки,
наприклад «Зафіксована спроба несанкціонованого входу в ваш аккаунт, вам
потрібно підтвердити свої дані». Головне завдання шахраїв – викликати
почуття страху в людині або змусити його будь-яким іншим обманним
способом викласти свої дані доступу до електронних грошей.
Псевдо-акції брендів. Різновидом фішингу є так звані псевдо-акції брендів.
При цій схемі інтернет-шахрайства у користувачів їх конфіденційні дані
вивідуються з використанням імені відомого бренду, якому довіряють маси.
Наприклад, кілька років тому від імені McDonald's шахраї розіслали
користувачам Інтернету пропозицію взяти участь в соціальному опитуванні
щодо якості обслуговування в точках McDonald's. За участь в такому
опитуванні обіцялося винагороду в розмірі $ 80. Електронна адреса шахраїв
була схожа до цієї - mcdonalds@mcdonaldss.com. Одна зайва літера «s»
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практично непомітна. Веб-опитувальник містив, крім стандартних питань про
якість обслуговування в точках громадського харчування, додаткову графу про
необхідність зазначення номера банківської картки та коду доступу до неї з
метою перерахування обіцяної плати за участь в опитуванні. Всі ті, хто
потрапили на вудку шахраїв, звичайно ж, не отримали ніяких $ 80. Жертвам
довелося розлучитися з усіма своїми грошима, причому в деяких випадках і з
кредитними [5].
Краудфандінг. В Інтернеті можуть з'явитися оголошення від благодійної
організації, дитячого будинку, притулку з проханням про матеріальну допомогу
хворим дітям. Зловмисники створюють сайт-дублер, який є точною копією
справжнього, змінюють реквізити для перерахування грошей. Часто для
переказу грошових коштів використовуються сучасні системи платежів, такі як
електронні гаманці, платіжні термінали, мобільні платежі та ін. Для того, щоб
не виявитися втягнутим в цю шахрайську схему варто перевірити організацію,
що займається збором засобів, слід уточнити номер розрахункового рахунку,
або відвідати організацію особисто, переконатися в достовірності розміщеної
інформації, з'ясувати всі подробиці справи і тільки після цього приймати
остаточне рішення про пожертвування коштів.
Нігерійські листи. Нігерійські листи – поширений вид шахрайства, який
отримав найбільший розвиток з появою масових розсилок по електронній
пошті (спаму). Листи названі так тому, що особливого поширення цей вид
шахрайства отримав в Нігерії, причому ще до появи Інтернету, коли такі листи
поширювалися по звичайній пошті. Так, з метою відібрати електронні гроші у
жертви шахраї надсилають лист з хитромудрою історією про те, що вони є
колишніми високопоставленими чиновниками / дуже заможними людьми і т.д.,
які через фінансову нестабільність в Нігерії не можуть переводити в готівку
кошти. Прохання допомогти перевести в готівку гроші супроводжується досить
привабливою пропозицією отримати винагороду за угоду в розмірі 10-30% від
суми, яку жертва переведе в готівку. Для цього жертві необхідно надати доступ
до рахунку в банку або електронного гаманця. Якщо жертва зробить такий
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необачний вчинок, природно, все її електронні гроші разом з «нігерійськими
багатіями» безслідно зникнуть. Існують також і інші сюжети даного виду
шахрайства. Поширеним варіантом, також, є листи, нібито, від працівника
банку або чиновника, який довідався про нещодавню смерть дуже багатої
людини «з таким же прізвищем», як в одержувача листа, з пропозицією надати
допомогу в отриманні грошей з банківського рахунку померлої людини. Якщо
одержувач листа відповідає шахраям, йому посилають кілька документів. При
цьому використовуються справжні печатки та бланки великих фірм і урядових
організацій. Потім у жертви просять гроші на збори, поступово збільшуючи
суми зборів для переведення в готівку, або на хабарі належним особам, або
можуть, наприклад, вимагати покласти 100 тисяч доларів в нігерійський банк,
мотивуючи від імені співробітників банку, що інакше переказ грошей
заборонений. Часто в ході вимагання шахраї використовують психологічний
тиск, запевняючи, що нігерійська сторона, щоб заплатити збори, продала все
своє майно, заклала будинок і т.д. Зрозуміло, обіцяних грошей жертва в будьякому випадку не отримує: їх просто не існує.
Опитування. Для участі в опитуваннях необхідно заповнити анкету з
певною кількістю питань, по заповненні якої виплачується винагорода.
Опитування давно є інструментом маркетингового дослідження, а за
допомогою Інтернет ще й досить недорогим. Важливим фактором для
можливості проходження опитувань є приналежність до певної фокус-групі,
тобто потрібно володіти автомобілем, бути домогосподаркою або студентом,
власником безумовно марки телефону і т.д., в залежності від тематики
опитування. Крім того, опитувальник складено таким чином, що школяр навряд
чи зможе видати себе за домогосподарку. У підсумку, зробити участь в
опитуваннях

своїм

постійним

джерелом

доходів

представляється

проблематичним.
Покупки в інтернет-магазинах. Наростання популярності інтернетмагазинів призвело до появи нових схем шахрайства і появи інтернетмагазинів, які продають неякісні товари або які не здійснюють доставку товарів
в принципі.
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Дані інтернет-магазини мають ряд характерних ознак:
1. Дуже великі знижки і низькі ціни на весь асортимент, представлений в
інтернет-магазині.
2. Не вказана контактна інформація (номер телефону, фактичний і / або
юридична адреса продавця). Розділ «Контакти» або повністю відсутній, або
пропонується заповнити контактну форму для зв'язку з продавцем.
Резюмуючи вищесказане, хочеться ще раз звернути увагу, що шахрайство
в мережі інтернет стає новою загрозою не тільки для майнового добробуту
фізичних осіб, а й для безпеки всього суспільства в цілому. Саме тому при
користуванні інтернет-технологіями варто проявляти пильність, не давати свої
особисті дані незнайомим людям не будучи впевненим, що ця людина не є
зловмисником, ні за яких обставин не повідомляти коди підтвердження
операцій і інші відомості, що дозволяють отримати доступ до рахунків і
електронного гаманця. Крім того, слід пам'ятати, що «якщо хтось хоче
отримати від вас хоч якісь гроші, пропонуючи заробіток – це шахрайство.
Отже,

тільки

системне

дослідження

фінансового

шахрайства

як

економічного, антисоціального та протиправного явища дозволить створити
такі умови за яких його можна буде мінімізувати.
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БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю

присвячено

актуальним

питанням,

що

виникають

у

сфері

бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних
громад. У ході дослідження розглянуто видаткову частину місцевих бюджетів
у розрізі соціального та економічного спрямування протягом 2016-2020 рр. На
основі проведеного аналізу сформовано перелік методів та пропозицій щодо
підвищення рівня соціально-економічного розвитку громад.
Ключові слова: бюджетне забезпечення, соціально-економічний розвиток,
видатки бюджету, доходи бюджету, соціальне забезпечення.
Станом на тепер наша країна прагне до європейської інтеграції, пошуку
власного місця та співпраці з країнами світового співтовариства на засадах
партнерства і рівності. У зв’язку з цим, перед урядом держави, в першу чергу,
постає завдання забезпечення економічної й соціальної стабільності як для
окремих адміністративно-територіальних громад, так і держави в цілому.
Соціально-економічний розвиток громад потребує підвищення якості
надання послуг, оптимального формування обсягу доходів та раціонального
використання коштів бюджету. У такому контексті доцільно розглянути
видатки місцевих бюджетів як основу бюджетного забезпечення громад. Адже
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вони є джерелом надання певних благ з метою встановлення граничного рівня
добробуту кожного громадянина. Відтак необхідність дослідження окреслених
питань зумовила вибір теми дослідження та підтверджує її актуальність.
Проблематиці дослідження питання бюджетного забезпечення соціальноекономічного розвитку регіону присвячені праці багатьох вчених, серед
яких найбільшою ґрунтовністю відрізняються наукові доробки: Бліщук К.
[1], Бондарук Т. [4], Луніна І. [4], Мельник В. [5] та інших. Окремі аспекти
наповнення доходної частини бюджетів досліджувались Прутською О. [8].
Мета статті полягає у дослідженні основ функціонування системи
бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, через
проведення аналізу сучасного стану видаткової частини місцевих бюджетів у
розрізі видатків соціального та економічного спрямування.

А також

виокремлення проблемних питань, що стосуються бюджетного забезпечення та
розробка пропозицій щодо покращення рівня соціально-економічного розвитку.
Варто

зазначити,

багатоаспектний

що

процес,

соціально-економічний
що

зазвичай

розвиток

розглядається

з

регіону
точки

–

зору

сукупності різних соціальних і економічних цілей, його можна визначити на
основі дослідження змін окремих параметрів, що характеризують регіон з
різних ракурсів.
Соціально-економічний

розвиток

регіонів

розглядається

як

комплексний процес змін в економіці і соціальній сфері муніципалітету,
націлений

на

поліпшення

якості

життя

населення

даної

території.

Зауважимо, що соціально-економічний розвиток регіону включає такі основні
компоненти: зростання виробництва і доходів; зміни

в

інституційній

соціальній і адміністративній структурах суспільства; оптимальне зростання
видаткової частини; зміни в суспільній свідомості; зміни в традиціях і
звичках [1, с. 182].
У свою чергу, сталий соціально-економічний розвиток означає реалізацію
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трьох взаємопов'язаних і взаємообумовлених

цілей:

створення

більш

конкурентоспроможною, високоефективної і низьковитратної економіки;
підвищення життєвого рівня населення; поліпшення екологічної обстановки.
В

умовах

інтенсифікації

євроінтеграційних

процесів

важливою

передумовою бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку
регіонів України є такий рівень фінансової незалежності органів місцевого
самоврядування, що сприяє зростанню спроможності місцевої та регіональної
влади щодо надання високоякісних суспільних товарів і послуг, а також
забезпечення конкурентоспроможності серед регіонів країни.
Важливим

інструментом

регулювання

бюджетного

забезпечення

соціально-економічного розвитку регіонів вважаються саме видатки місцевих
бюджетів, від ефективного здійснення яких залежить рівень виконання функцій
і завдань місцевих органів влади для зростання рівня добробуту [4, с. 89].
Видатки місцевих бюджетів є показником пріоритетних напрямків
бюджетної політики на місцевому рівні та результативності її проведення. Їхня
структура має враховувати інтереси місцевих громад та відповідати програмі
соціально-економічного розвитку окремих регіонів, а обсяг – визначатися з
урахуванням обсягу наявних бюджетних ресурсів. На ефективність здійснення
видатків місцевих бюджетів вказують реальні тенденції в економічній,
соціальній та інших сферах, а також рівень виконання наданих повноважень
органам місцевого самоврядування.
Для проведення ефективного аналізу впливу видатків місцевих бюджетів
на соціально-економічний розвиток регіонів варто виокремити видатки
місцевих бюджетів соціального спрямування та видатки на економічну
діяльність. У таблиця 1 представлена структура видатків соціального
спрямування місцевих бюджетів України впродовж 2016–2020 років.
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Таблиця 1  Склад видатків соціального спрямування місцевих бюджетів
України у 2016–2020 рр., млрд. грн. [7].
Показники

2016

2017

2018

2019

2020

Охорона здоров’я
Духовний та
фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Видатки
соціального
спрямування
місцевих бюджетів
Всього

63,0

85,6

93,2

83,8

53,6

Відхилення
(2020/2019)
-30,1

11,9

16,4

18,8

21,5

23,7

2,2

94,6

136,6

165,7

187,1

213,1

26,0

106,3

141,2

145,4

103,1

25,4

-77,6

275,9

380,0

423,3

401,6

479,9

78,2

846,4

797,1

521,7

759,8

795,7

-1,4

У розрізі видатків на соціальне спрямування, найбільший обсяг коштів
протягом 2020 року було спрямовано на фінансування освіти – 213,1 млрд. грн.,
що становить 41,7% від загальної суми видатків, проведених з місцевих
бюджетів. У порівнянні з 2019 роком, видатки на освіту збільшилися на
26,1 млрд. грн. або на 7,6%.
На охорону здоров’я було витрачено 53,7 млрд. грн., що становить
10,6% від обсягу видатків місцевих бюджетів. Порівняно 2019 роком видатки
на охорону здоров’я зменшилися на 30,1 млрд. грн. або на 43,3%. Зменшення
видатків на охорону здоров’я пов’язане із продовженням реформи медицини і
запровадженням фінансування вторинного рівня за рахунок коштів державного
бюджету через Національну службу здоров’я. У 2020 році Національною
службою за програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення проведено видатків на загальну суму 89,5 млрд. грн. Варто
зазначити, що за даними Рахункової палати України, протягом 2020 року з
місцевих бюджетів було витрачено 10,3 млрд. грн. на заходи, пов’язані з
боротьбою з COVID-19, що становить 2,2% від загального обсягу видатків
місцевих бюджетів [7].
Видатки на духовний та фізичний розвиток склали 23,7 млрд. грн, що у
структурі видатків становить 4,6% і є на 2,2 млрд. грн. або на 1,4% більше
229

видатків, проведених у 2019 році. Щодо зменшення видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення, то

воно є об’єктивне, оскільки у 2020 році

не здійснюються окремі видатки, пов’язані із реалізацією державних програм
соціального

захисту

(стосується

виплат

допомоги

сім’ям

з

дітьми,

малозабезпеченим, виплати субсидій населенню), хоча з іншого боку 100%
скорочення фінансування інфраструктурної субвенції для ОТГ та 15% для
соціально-економічного розвитку не є свідченням державницької політики
сприяння сталому поступу громад. Інакше кажучи, негативні існуючі тенденції
з наповненням бюджетів усіх рівнів є свідченням в тому числі запровадження
карантинних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19.
Таблиця 2  Склад видатків економічного спрямування місцевих бюджетів
України у 2016–2020 рр., млрд. грн. [7].
Показники

2016

2017

2018

2019

2020

Економічна діяльність
Загальна економічна,
торговельна та
трудова діяльність
Сільське г-во, лісове гво та рибне г-во
Паливно-енергетичний
комплекс
Інша промисловість та
будівництво
Транспорт
Зв'язок,
телекомунікації та
інформатика
Інші галузі економіки
Інша економічна
діяльність
Житлово-комунальне
господарство
Всього

34,7

55,8

77,1

81,8

93,9

Відхилення
(2020/2019)
12,1

11,0

14,1

85,7

50,0

41,3

-8,7

1,4

1,8

3,5

4,3

3,5

-0,8

0,4

0,5

0,6

0,9

0,9

0

1,2

2,2

11,4

15,0

23,0

8,0

139,2

288,1

423,4

407,5

489,6

82,1

0,6

0,7

1,1

1,0

1,4

0,4

0,9

1,6

0,5

0,5

0,8

0,3

16,9

21,1

21,3

23,9

19,8

-4,1

17,5

27,1

30,0

34,3

32,1

-2,2

223,8

413

654,6

619,2

686,3

67,1

Аналізуючи дані таблиці 2, можна спостерігати зростання абсолютного
обсягу видатків місцевих бюджетів України, які спрямовані на забезпечення
економічного розвитку регіонів. Зокрема, видатки на економічну діяльність у
2020 р. порівняно з 2019 р. зросли на 12,1 млрд. грн (з 81,8 млрд. грн. у 2019 р.
до 93,9 млрд. грн. у 2020 р.).
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У складі таких видатків економічного спрямування у 2020 р. найбільшу
частку становлять видатки на транспорт (49,7%) та видатки на іншу економічну
діяльність (29,2%). Видатки на транспорт у 2020 р. становили 489,6 млрд. грн.,
що на 82,1 млрд. грн. більше, ніж у аналізованому 2019 р. У 2018 р. значно
збільшився (у 17,1 разу) обсяг видатків на сільське, лісове господарство,
мисливство та рибне господарство. Однак у 2020 р. їхній обсяг зменшився до
3,5 млрд. грн. порівняно з обсягом видатків 2019 р. [7].
Позитивною тенденцією до зростання характеризуються і видатки на
зв’язок, телекомунікації та інформатику – з 0,6 млрд. грн. у 2016 р. до 1,4 млрд.
грн. у 2020 р.

Видатки місцевих бюджетів на житлово-комунальне

господарство у 2019 р. становили 34,3 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн. менше
ніж у аналізованому 2020 році.
Таким чином, на основі проведеного аналізу видатків місцевих бюджетів,
спрямованих на забезпечення економічного розвитку регіонів, можна зробити
висновок щодо необхідності підвищення економічної активності населення на
відповідній території, збільшення можливостей участі громадян в економічній
діяльності.
Пандемія COVID-19 вплинула на соціально-економічний розвиток громад,
оскільки зменшилась динаміка доходів та були спрямовані додаткові видатки
на протиепідемічні заходи для боротьби з коронавірусом. Тобто бюджети
громад мали практично подвійні втрати – недоотримані доходи та додаткові
витрати.
Місцеві бюджети у 2020 році спрямували 14% видатків на капітальні
витрати. До них варто віднести кошти на проєкти соціально-економічного та
інфраструктурного розвитку. В умовах боротьби з пандемією COVID-19 це
досить

непоганий

показник.

Тому

що,

окрім

поточних

видатків,

адміністративно-територіальні громади змогли ще виділити кошти й на
капітальні видатки [3].
Варто зазначити, що впродовж 2020 році середній показник видатків на
одного мешканця у громадах складав майже 7 тисяч гривень. Водночас у 62,8%
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українських громад видатки на одного мешканця перевищують середній
показник. Найвища диференціація – у громад з населенням до 5 тисяч осіб, де
максимальний показник є більшим у 13,2 разу за мінімальний. У громад з
чисельністю населення 5-10 тисяч – 8,5 раз. Найменший розрив серед
об’єднаних громад-міст обласного значення – 3,2 разу.
Такі дані свідчать про необхідність певного коригування державної
регіональної та бюджетної політики у бік диверсифікації надходжень до громад
з різним фінансовим становищем, а також удосконалення системи фінансового
вирівнювання місцевих бюджетів. Це дозволить скоротити різницю між
найбільшими та найменшими показниками доходів та витрат на одного
мешканця в українських громадах. Це важливо для забезпечення рівних
можливостей соціально-економічного розвитку громад.
Доцільним є проведення аналізу видатків місцевих бюджетів на 1
мешканця в зарубіжних країнах у порівнянні з Україною (таблиця 3).
Таблиця 3  Видатки місцевих бюджетів на 1 мешканця в зарубіжних
країнах впродовж 2015-2019 рр., євро [8].
Показник

Відхилення,

2015

2016

2017

2018

2019

Іспанія

5110

5041

4146

5426

5708

11,7

Італія

9885

3985

3970

4064

4111

3,15

Польща

1466

1450

1647

1868

2008

36,9

Франція

3767

3737

3805

3877

4046

7,42

Німеччина

4599

4679

4740

4991

5156

12,1

Україна

271

292

391

422

468

72,8

%

На основі даних, представлених у таблиці 3, можна зробити висновок, що
реформа децентралізації в Україні є ефективною, адже за п’ять досліджуваних
років видатки місцевих бюджетів України на 1 мешканця зросли на 73%. Проте
в абсолютному виразі у порівнянні з країнами ЄС цей показник залишається
незначним, що підтверджує факт потреби удосконалення бюджетного
забезпечення соціально-економічного розвитку громад.
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Ситуація, яка спостерігається на даний момент

в Україні, зумовлює

необхідність жорсткої економії бюджетних коштів. Видатки місцевих бюджетів
повинні відповідати пріоритетам соціально-економічного розвитку територій та
можливостям

держави

акумулювати

відповідні

дохідні

джерела.

Для

забезпечення соціально-економічного розвитку території доцільним постає
оптимізація видатків місцевих бюджетів шляхом:
 формування

бюджету

з

урахуванням

пріоритетних

напрямків

фінансування, тобто розроблення чітких програм для їх розвитку територій;


здійснення оцінки результативності виконання таких програм;



посилення відповідальності виконавців за якість надання послуг та їх

обсяг;
 проведення громадських слухань та активного залучення населення до
бюджетного процесу [5, с. 126].
Тому в умовах економії бюджетних коштів для посилення ролі місцевих
бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів насамперед
потрібно:
 поліпшити механізм надання соціальних пільг шляхом впровадження
адресного підходу до різних категорій громадян;
 впровадити систему «єдиного вікна» при здійсненні різних видів виплат
соціальної допомоги та наданні соціальних пільг населенню;
 ліквідувати окремі пільги, шляхом реорганізації пільг та обмеження
певного контингенту отримувачів;
 сприяти розвитку добровільного медичного страхування для залучення
додаткових джерел фінансування охорони здоров’я;
 здійснити поступовий перехід з бюджетного фінансування закладів
культури до її самофінансування та впровадження комерційного розрахунку.
Бюджети громад продовжують зростати і в 2021 році. Так, за січень-лютий
зберігається зростання на рівні 5-6% [3]. Подальше бюджетне забезпечення
соціально-економічного

розвитку

громад

залежатиме

від

того,

як

відновлюватиметься економіка в Україні загалом. Крім того, громади можуть
підвищувати фінансову спроможність шляхом розвитку економіки на своїх
територіях, популяризації туристичних локацій, сприяння інвестиціям та
підтримки місцевого бізнесу.
233

Отже, узагальнюючи усе вищезазначене, можна зробити висновок, що
саме за рахунок коштів місцевих бюджетів вирішуються завдання місцевого
значення, забезпечується надання населенню локальних благ і послуг, а також
ефективний розвиток територій. Загалом склад, структура і динаміка
бюджетних

видатків

відображає

регіональні

пріоритети

соціально-

економічного розвитку регіонів.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Стаття присвячена аналізу результатів фінансової децентралізації на
сучасному етапі, зміни у відносинах між територіальними громадами і
перерозподілу повноважень між гілками влади. Саме питання децентралізації
виходять на перший план в умовах кризового періоду розвитку української
державності, оскільки цей процес є однією з базових умов незалежної й
ефективної діяльності органів місцевої влади. Отож, в даній статті, в ході
роботи було визначено пріоритети проведення бюджетної політики в Україні
в умовах реформи міжбюджетних відносин на регіональному рівні.
Ключові слова: децентралізація, державне управління, податки, органи
місцевого самоврядування, територіальна громада, фінансове забезпечення,
місцевий бюджет.
На сучасному етапі розвитку економіки України все більшої актуальності
набуває питання бюджетної децентралізації, оскільки вона є однією з основних
умов незалежної та ефективної діяльності органів місцевої влади. Процес
розвитку України не можливий без посилення ролі в ньому місцевого
самоврядування. Одним з головних чинників підвищення ролі самоврядування
є децентралізація державної влади, що зводиться до реформування бюджетної
системи в напрямку формування її ланок як автономних і фінансово
спроможних виконувати прийняті бюджетні повноваження.
Метою даної статті є дослідження теоретичних і методичних засад
формування бюджетної політики регіонів України, розкриття сутності поняття
«децентралізація», аналіз основних цілей і завдань реформи в сучасних умовах
економічного розвитку держави.
У працях багатьох вітчизняних науковців яскраво висвітлюється питання
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бюджетної децентралізації, а саме в роботах І. Самойлова А. Ткачука,
Н. Наталенко, А. Нечипиренко, М. Трещова, які не тільки наголошували на
важливості децентралізації, але й розглядали її недоліки [1; 2; 3;4]. Проте задля
розробки пропозиції щодо вдосконалення процесу бюджетного регулювання в
Україні,

підвищення

його

ефективності,

що

в

кінцевому

результаті

забезпечувало б виконання функцій держави на гідному рівні та позначалося на
підвищенні стандартів життя населення країни, необхідним є подальше
вивчення питання самої децентралізації як одного з механізмів формування
ресурсної бази місцевого самоврядування.
Основною метою і завданням реформи являється формування ефективного
місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і
підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання
високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого
народовладдя,

узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування перед
жителями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність.
В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям
Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади

в

Україні

територіальних

(01.04.2014),

громад»

законів

(17.06.2014),

України
«Про

«Про

співробітництво

добровільне

об’єднання

територіальних громад» (05.02.2015) та змін до Бюджетного і Податкового
кодексів [5;6], щодо фінансової децентралізації.
сформувати

відповідно

самоврядування

значний

до

положень

дієвий

і

Цей процес дозволив

Європейської
спроможний

хартії

місцевого

інститут

місцевого

самоврядування на базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ) [7].
За 6 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які добровільно об’єдналися
4882 громад. З них у 936 ОТГ відбулись перші місцеві вибори. Урядом
затверджено перспективні плани формування територій громад 24 областей, які
100% охоплюють територію областей. Площа утворених ОТГ становить майже
47% від загальної площі України. В ОТГ та містах обласного значення
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проживає понад 70% населення України. Відповідно до прийнятого Закону
України від 16.04.2020 № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України
щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних
громад», Кабінетом Міністрів України визначено адміністративні центри та
затверджено території 1470 спроможних територіальних громад. Завдяки
запровадженню

міжмуніципального

співробітництва

громади

отримали

можливість консолідувати зусилля та реалізовувати спільні проекти. Зокрема
1354 територіальних громад уклали 604 договори про співробітництво [8].
Станом на початок реформи у 2014 році тільки 6 регіонів в Україні були
самодостатніми, що викликало значну регіональну диспропорцію, а відповідно
– і якість життя та послуг, що отримували українці. Ці виклики вимагали
проведення кардинальних реформ в частині державного управління, місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Реформа децентралізації безпосередньо передбачає добровільне об'єднання
та укрупнення територіальних громад. Саме дана реформа дала поштовх до
формування дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту
влади – місцевого самоврядування. Добровільне об'єднання територіальних
громад дозволило новоутвореним органам місцевого самоврядування дістати
відповідні повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста обласного
значення [11, 12]. Інтереси громадян, які мешкають на території об’єднаної
громади, тепер представляють обраний голова, депутатський корпус та
виконавчі органи ради громади, що забезпечують реалізацію наданих законом
повноважень в інтересах громади. У населених пунктах, що увійшли до складу
об’єднаної громади, право жителів на місцеве самоврядування та надання
послуг громадянам забезпечують обрані ними старости. Відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» збільшення та
об’єднання громад здійснювалось шляхом добровільного об’єднання з
урахуванням думки громадян. Обов’язковим при плануванні створення громад
є визначення потенційних ресурсних можливостей громади для економічного
та соціального розвитку і можливості забезпечити надання якісних послуг
жителям.
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Бюджетну

сторону

децентралізації

представляє

ефективне

місцеве

самоврядування основною функцією якого є забезпечення поступального
соціально-економічного розвитку відповідних територій на основі збільшення
ресурсної та фінансової бази [9]. Із внесенням змін до Податкового та
Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим самоврядуванням
отримано більше фінансів для підвищення економічної спроможності.
Об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста
обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60%
податку на доходи фізичних осіб. Окрім того, на місцях повністю залишаються
надходження від податків: єдиного, на прибуток підприємств і фінансових
установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля,
транспорт). До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним
бюджетом (до реформи прямі відносини мали лише обласні та районні
бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих
державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та
медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо).
Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування
затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття закону про
Державний бюджет. Такі покращення вже дали перші помітні результати [10].
Власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2020 рік збільшилися на 200 млрд.
грн. (з 68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн). Це — реальний інструмент впливу на
досягнення результату та відповідальність за довіру громад.
У об’єднаних територіальних громад, крім зростання власних фінансових
можливостей, у результаті децентралізації з’явились нові повноваження та
можливості для забезпечення сталого економічного розвитку – здійснення
зовнішніх запозичень, самостійного обрання установ з обслуговування коштів
місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних
установ. Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного
контролю та удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого
самоврядування надано право самостійно визначати містобудівну політику.
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Головним завданням реформи є формування нової територіальної основи
для діяльності органів влади шляхом:


рівня

для

визначення
формування

адміністративно-територіального
на

новій

територіальній

устрою

базового

основі

спроможних

адміністративно-територіального

устрою

територіальних громад;


визначення

субрегіонального (районного) рівня як територіальної основи для діяльності
органів державної влади;


визначення засад адміністративно-територіального устрою України,

порядку створення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративнотериторіальних одиниць та населених пунктів відповідно до європейських
стандартів;


створення та адміністрування Державного реєстру адміністративно-

територіальних одиниць та населених пунктів України в рамках виконання
нової бюджетної програми “Електронне урядування у сфері розвитку громад та
територій України”.
Створити

оптимальну

систему

організації

влади

та

ефективний механізм акумулювання і управління фінансовими

сформувати
ресурсами

розпорядниками бюджетних коштів на новій територіальній основі можна
шляхом:
 максимальної передачі прав, функцій та відповідальності щодо
фінансової діяльності місцевому та регіональному самоврядуванню за умов
збереження єдності держави;
 залучення населення до участі в рішенні місцевих та регіональних
справ;
 ефективної та прозорої фінансової діяльності органів державної
влади, місцевого та регіонального самоврядування
 досягнення відповідності в обсягах переданих повноважень щодо
здійснення видатків та мобілізації необхідних фінансових ресурсів для їхнього
фінансування на той рівень влади, який охоплює площу доступності
суспільного блага для споживачів;
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 визначення пріоритетів розвитку суспільного саморегулюючого
фінансового

механізму

над

бюрократичним

державним

фінансовим

механізмом;
 забезпечення гарантованого Конституцією України рівня життя в
усіх регіонах держави [13].
Фінансова децентралізація в Україні необхідна для того, щоб створити
умови сприятливого для всебічного розвитку громадянина середовища,
вирішення його проблем та надання якісних суспільних послуг у конкретному
місті, селищі, селі. В процесі бюджетної децентралізації важливим є
забезпечення чіткого розмежування повноважень, відповідальностей органів
влади різних рівнів і збільшення обсягу власних доходів бюджетів
територіальних громад, а основним стратегічним завданням реалізації
бюджетної

децентралізації

є

адміністративно-територіальних

забезпечення
одиниць.

економічного

Фінансова

розвитку

децентралізація

беззаперечно впливає на збільшення фінансових ресурсів в громадах, а
об’єднання територіальних громад є об’єктивно позитивним процесом для
забезпечення їх сталого розвитку.
Отже, реформа бюджетної децентралізації дає можливість прийняття
більш якісних та справедливих рішень щодо управління територіальними
фінансами адже адміністративно-територіальний устрій країни повинен бути
побудований таким чином, щоб одночасно враховувати інтереси жителів та
забезпечити економію бюджетних коштів з надання суспільних благ.
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УДК 336.22.25.2
Даниїл Моісєєв
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
У статті досліджено основні джерела формування податкових доходів
державного та місцевих бюджетів. Проаналізовано структуру та динаміку
податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Визначено основні види
податкових надходжень. Запропоновано шляхи вирішення проблем стягнення
податків.
Ключові слова: державний бюджет, державні доходи місцеві бюджети,
податкові надходження, неподаткові надходження, податок на додану
вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, акцизний
податок.
Сьогодні з особливою гостротою постає проблема створення дієвого
механізму, який би визначав нові принципи формування державного бюджету
України, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси
– видатків кожного виду бюджету, і що саме головне доходів між різними
ланками бюджетної системи.
Даній

проблематиці

приділяється

значна

увага

в

дослідженнях

вітчизняних вчених, серед яких слід виділити праці Пасічник Ю. В.,
Бечко П. К., Круш П. В., Філімоненков О. В., Благун І. Г., Коваленко О. Л.,
Тарасюк Г. М. та інші.
Бюджет є унікальним інструментом здійснення економічної політики,
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якби не було бюджету, держава не могла б виконувати свої функції, суспільство
не отримувало б певних послуг, не відбувався б розподіл і перерозподіл
валового внутрішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями
економіки,

адміністративно-територіальними

утвореннями,

верствами

населення.
Державні доходи — це вираження у грошовій формі відносини власності
(привласнення) між державою і юридичними та фізичними особами в процесі
вилучення (привласнення) державою частини необхідного та додаткового
продукту. Їх необхідність зумовлена появою держави, виконуваних нею
функцій, неспроможністю недержавних організацій та інститутів забезпечити
стабільний розвиток суспільства.
Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль у діяльності
держави. Він визначає її можливості й пріоритети, її роль і форми реалізації
закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність
держави, робить її конкретною і фінансово забезпеченою [4, с.121].
Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих
економічних форм – доходів і видатків, розглянемо економічну сутність цих
категорій і форми їх прояву.
Доходи і видатки бюджету – це об’єктивні категорії, кожна з яких має
специфічні суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою
діяльності держави, видатки – задовольняють загальнодержавні потреби.
Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з
юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду
країни. [3, с.31].
Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов’язані з обсягами
суспільного продукту і національного доходу і визначається фінансовою
політикою держави.
Доходи бюджету класифікують за різними ознаками. Залежно від методів
мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові на неподаткові.
Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в
основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинутих
країн вони досягають 80-90%, а в США – більше 95%. [2, с.16].
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Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України.
І як будь-який план, він має свої складові частини. Відповідно до глави 5
Бюджетного кодексу можна виділити дохідну і видаткову частини Державного
бюджету.
Податкові надходження – це доходи, що залучаються до складу
державного бюджету у формі загальнодержавних і місцевих податків, зборів та
інших обов’язкових платежів. До податкових надходжень належать прямі та
непрямі податки, збори та обов’язкові платежі [1].
Першою й основною групою доходів бюджетів є податкові надходження,,
які становлять 55-60% у загальній структурі доходів бюджету. З а даними
Мінфіну, найбільші надходження до загального фонду державного бюджету в
січні-грудні 2020 року становили:
- податок на додану вартість (збір) з вироблених в України товарів (робіт,
послуг) – 126486,6 млн. грн., що на 37556,8 млн. грн., або на 42,2 відсотка
менше за аналогічний період минулого року;
- податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів –
274113,5 млн. грн., що на 15646,9 млн. грн., або на 5,7 відсотка менше за
аналогічний період минулого року;
- податок на прибуток підприємства-108695 млн. грн., що на 1608,7 млн.
грн., або на 1,5 відсотка більше за аналогічний період минулого року;
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних
паперів та операцій з деривативами – 80449,2 млн. грн., що на 10552,1 млн.
грн., або на 15,1 відсотка більше за аналогічний період минулого року;
- плата за користування надрами – 52475,7 млн. грн., що на 5728,8 млн.
грн., або на 12,25 відсотка більше за аналогічний період минулого року;
- ввізне мито – 257297,1 млн. грн., що на 57,3 млн. грн., або на
0.5 відсотка менше за аналогічний період минулого року.
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Таблиця 1 - Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів
за 2017–2020 рр., грн. [5].
Показники
Податок та збір на доходи
фізичних осіб
Податок на прибуток
підприємств
Рентна плата та плата за
використання інших природних
ресурсів
Акцизний податок з вироблених
в Україні підакцизних товарів
(продукції)
Акцизний податок з ввезених на
митну територію України
підакцизних товарів (продукції)
Податок на додану вартість з
вироблених в Україні товарів
(робіт, послуг) з урахуванням
бюджетного відшкодування
Податок на додану вартість з
ввезених на митну територію
України товарів
Екологічний податок
Вивізне мито

2018

2019

2020

91 741 785 703

165 504 424 621

928 139 000 000

96 882 309
552,30

10 230 451
483,91

108 695 040 541

45 265 692
595,58

5 277 994 215,39

5 277 994 215,39

71 143 802
755,07

1 446 375 103,07

80 449 252
207,39

47 708 615
830,48

5 949 015 195,26

57 846 850
322,97

79 130 864
126,73

-

126 486 598 820

295 377 322
380,49

-

274 113 505 005

2 238 190 693,23

3 307 229 425,97

2 779 617
668,29
516 208 629,04

257 297 060,80

Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його
допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного
доходу, перерозподільного фінансовими методами. Формування надходжень до
бюджету проводиться шляхом перерозподіл доходів, що створюються в країні.
Кошти державного бюджету спрямовуються на забезпечення соціальноекономічного розвитку держави.
Доходи державного бюджету – це частина централізованих фінансових
ресурсів держави, які регулюються відповідними нормативними актами і
необхідні для виконання її функцій. Отже, виконання запропонованих заходів в
майбутньому посприяє збільшенню податкових доходів до бюджету. А саме,
для підвищення доходів до Державного бюджету України, необхідно
підвищити податок на прибуток для великих підприємств, оскільки це дасть
змогу збільшити доходи від цього податку не завдаючи додаткового
податкового тягаря на малий та середній бізнес.
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Таким чином, з метою забезпеченості рівномірності надходжень та
забезпечення диференціації в державний бюджет наповнення дохідної частини
бюджету повинно йти з різних джерел для більшої стабілізації, рівноваги
економічної системи та зменшення ризикованості надходжень. Для цього
необхідного приділяти увагу найменш розвинутим статтям доходів, таким як
доходи від операцій з капіталом, цільові фонди, збільшення яких дозволить
зменшити навантаження та залежність державного бюджету, наприклад, від
податкових надходжень.
Напрямами формування доходів Державного бюджету України мають
бути:
- установлення ефективного контролю за рухом бюджетних коштів;
- розробка науково-обґрунтованої методологічної бази прогнозування
надходжень до бюджету;
- проведення податкової реформи;
-детінізація економіки.
Таким чином, на 2021 р. передбачено значні зміни в механізмах,
насамперед податкових, формування дохідної частини державного й місцевих
бюджетів. Наскільки результативними вони виявляться, поки, звичайно,
достеменно судити важко, оскільки існує ряд загроз внутрішнього й, особливо,
зовнішнього характеру.
Однак, поза сумнівом, розглянуті вище зміни в податково-бюджетній
сфері є давно назрілими [5, 6]. Утім, якщо механізми формування дохідної
частини державного й місцевих бюджетів на 2021 р. зазнали серйозних змін, то
стосовно механізмів формування видаткової частини бюджетів, насамперед
державного, цього сказати не можна.
Насамперед треба було на підставі нинішнього законодавства зробити
«якусь збалансовану версію видатків бюджету» на 2021 р. – відштовхуючись не
від потреб реципієнтів бюджетних коштів, а від можливостей платників
податків і зборів. Після цього розробити і внести зміни в податкове
законодавство й по кожній зміні прораховувати відповідний ефект: наскільки
можна буде збільшити доходи бюджету і, відповідно, яку категорію видатків
можна буде збільшити. Однак цього не сталося. До того ж вагомі перешкоди на
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шляху реформування бюджетних відносин створює інерція мислення. Адже
«всі звикли працювати в стилі “підтягування” дохідної частини бюджету до
запитів на те, скільки держава може або прагне витратити.
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Проаналізовано розвиток діяльності фінансових посередників в України за
2017-2019 роки. Визначено основні проблеми діяльності фінансових інститутів
та шляхи їх подолання.
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На сьогодні фінансовий ринок відіграє велику роль в економіці кожної
Держави, адже він дає змогу акумулювати, розподіляти та перерозподіляти
тимчасово вільні кошти, які спрямовуються в різні галузі економіки, проте
варто зазначити, ефективність роботи фінансового ринку великою мірою
залежить саме від діяльності фінансових посередників. Адже вони здійснюють
основні операції з купівлі-продажу фінансових ресурсів.
Сьогодні для України важливо збільшувати темпи зростання економіки, а
ефективна діяльність фінансового ринку може цьому сприяти , тому
дослідження даної теми є досить актуальною.
Дослідженню проблеми розвитку фінансового посередництва приділяють
велику увагу такі вітчизняні вчені: В.В.Зимовець, С.П.Зубик, А.В.Канаєв,
Р.С. Квасницька, В.В. Коваленко, Л.В.Кузнєцова, І.М.Лазепко, В.І.Міщенко,
А.М.Мороз, С.В.Науменкова,

І.І.Рекуненко, С.В.Черкасова, А.І.Щетинін;

питання регулювання та нагляду за фінансовими посередниками досліджували
Г.Р.Балянт, М.П.Гойванюк, М.І.Звєряков, Л.В.Конопатська, О.В.Лук’янець,
К.Є.Раєвський,

М.І.Самсонов.

При

цьому,

враховуючи

досягнення

фундаментальних та прикладних досліджень, недостатня увага приділяється
окремим теоретичним, методологічним та практичним аспектам визначення
головної ролі фінансових посередників у розвитку фінансового ринку України.
Залишаються питання уточнення функціональних особливостей установ як
фінансових посередників, визначення цілей, завдань, принципів їх діяльності та
позицій щодо підвищення ефективності регіонального фінансового ринку, а
також вдосконалення системи регулювання та нагляду.
Мета статті – полягає у розкритті значення фінансових посередників на
фінансовому ринку, оцінці їх впливу, аналізі їх діяльності

в Україні та

виділенні основних напрямів їх удосконалення.
Для більш детального розуміння значення «Фінансових посередників»
спочатку потрібно розкрити сутність «фінансовиого ринку».
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Отже фінансовий ринок – це особлива сфера фінансової системи,
складова її інфраструктури, де здійснюється рух тимчасово вільного капіталу,
формуються і функціонують обмінно-перерозподільні відносини, пов'язані з
процесами купівлі-продажу вільних фінансових ресурсів, їх трансформація в
позиковий та інвестиційний капітал через фінансово-кредитні інститути на
основі попиту та пропозиції, формується ціна на різноманітні фінансові
інструменти [1].
На фінансовому ринку діє багато учасників, проте найголовнішими з них
є фінансові посередники, оскільки саме вони допомагають спрямовувати
грошові потоки у правильне русло та досягати компромісу в інтересах
кредиторів і позичальників. Крім того, завдяки їм процес перерозподілу
фінансових ресурсів набуває системного та врегульованого характеру. Як
наслідок, це дозволяє розвиватися фінансовому ринку в цілому. Фінансові
посередники, володіючи значно більшими ресурсами, досвідом та можливістю
залучати провідних фахівців, мають змогу розробляти нові вдосконалені
фінансові продукти.
Фінансові

посередники

-

фінансові

установи,

які

функціонують

відповідно до законодавства та надають специфічні, притаманні кожній з цих
груп фінансові послуги, спрямовані на трансформацію власних, залучених і
запозичених грошових коштів, а також надання інших фінансових послуг
(кредитування, інвестування, послуги техніко - посередницького характеру), з
метою одержання прибутку [2].
Зазвичай в Україні посередників на фінансовому ринку поділяють на
2 види:
- банківські установи - згідно Закону України «Про банки і банківську
діяльність» банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має
виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до
Державного реєстру банків [3].
- небанківські фінансові установи - це юридична особа, яка відповідно до
законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та
внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому
законодавством України [5].
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До банківських установ відносять:
- банки - універсальні комерційні банки, спеціалізовані комерційні банки
(інвестиційні, інноваційні, облікові, ощадні, іпотечні).
До небанківських установ відносять:
- страхові компанії;
- ломбарди;
- лізингові компанії;
- брокерські і дилерські компанії;
- факторингові компанії;
- пенсійні фонди;
- фінансові компанії;
- та інші.
Фінансові посередники виконують такі основні функції:
- накопичення заощаджень окремих бізнес одиниць з подальшим
диверсифікованим реінвестуванням у різні проекти;
- значне зменшення трансакційних витрат основних суб’єктів грошового
ринку (витрати на рекламу, створення інформаційних систем, надання
оціночних та аналітичних заходів тощо);
- збалансування попиту та пропозиції на фінансові активи в межах ринку
капіталу;
- мінімізація та перерозподіл фінансових ризиків між інвесторами з
різним ступенем апетиту до ризику (від повної несхильності до ризику до
повної апетитності до ризику - два крайніх полюси);
-

збільшення

рентабельності

позичкового

капіталу,

особливо

зосередженого на дрібних власниках, за рахунок зменшення фінансових
ризиків, зменшення вартості фінансових операцій та відкриття доступу для
великих, високоприбуткових підприємств.
За кількістю суб’єктів фінансового ринку в Україні значно переважає
саме небанківський фінансовий сектор (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динаміка кількості фінансових посередників фінансового
ринку Україні за 2017-2019 рр. [6].
Варто зауважити, що у період з 2017 – 2019 кількість фінансових
посередників зменшилась з 2077 до 2044, тобто на 33 фінансові установи стало
менше.
Однак на фінансовому ринку відмічається абсолютно протилежна
ситуація щодо динаміки активів фінансових посередників. Так, активи
фінансових посередників в Україні сконцентровано переважно в банківському
секторі, хоч і небанківських установ за кількістю значно більше. Можна
підсумувати, що хоч з кожним роком фінансових посередників стає все менше і
менше, але все ж таки загальні активи ростуть. Зокрема у період з 2017 – 2019
активи небанківських інститутів зросли на

62 670 млн. грн., а активи

банківських установ на 121 252 млн. грн.
Проте існує ряд проблем, які перешкоджають діяльності та розвитку
фінансових посередників, вони безпосередньо пов’язані із проблемами самого
фінансового ринку.
Проаналізувавши дослідження українських вчених можна виділити такі
основні проблеми функціонування фінансових інститутів на вітчизняному
ринку фінансових послуг серед них:
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- розбіжності в законах, які регулюють діяльність як самого фінансового
ринку, так і окремих фінансових установ;
- постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку
фінансових послуг;
- недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і
небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість,
відкритість і доступність ринку фінансових послуг;
- невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових
послуг європейським нормам;
- нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема −
депозитарної системи;
- відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо
діяльності фінансових установ в Україні;
- наявність факторів великих “ризиків” для інвесторів, позичальників і
інших користувачів фінансових послуг;
- значний ступінь недовіри з боку пересічних громадян до частини
небанківських фінансових установ (зокрема, довірчих товариств, інвестиційних
та пенсійних фондів) [12].
Основними напрямами розвитку фондового ринку є :
- удосконалення базового спеціального законодавства;
- забезпечення виконання вимог законодавства усіма учасниками
фондового ринку. Інвестор та інші учасники фондового ринку повинні
відчувати як захищеність своїх прав, так і реальність своїх обов’язків. Норми
законів не повинні бути мертвими, вони повинні постійно підкріплюватися
гарантіями їх виконання на практиці;
- створення дієвої системи розкриття інформації емітентами цінних
паперів;
- упорядкування і підвищення ефективності інфраструктури фондового
ринку;
- вжиття заходів для залучення емітентів та інвесторів до взаємодії на
організованих фондових ринках;
252

- розвиток інститутів колективного інвестування [14].
Отже, можна зробити висновок, фінансові посередники відіграють
важливу роль на фінансовому ринку, який в свою чергу є важливою складовою
для економіки нашої держави. Адже саме завдяки їм виникає рух фінансових
ресурсів між учасниками фінансового ринку. Посередницькі фінансові
установи, накопичуючи та поєднуючи заощадження окремих власників, мають
унікальну можливість використовувати їх в інтересах суспільства в цілому,
інвестуючи

фінансові

ресурси

в

різні

сектори

економіки

у

вигляді

довгострокових позик, участі в капіталі інших суб'єктів господарювання, що
працюють на ринку цінних паперів.
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УДК 336:352
Настя Нечипорук
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ТА ЇХ РОЛЬ У НАПОВНЕННІ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В статті досліджується питання місцевого оподаткування в Україні,
можливість його вдосконалення, місце та роль податків та зборів у наповненні
місцевих бюджетів. Проаналізовано структуру надходжень місцевих податків
і зборів. Запропоновано шляхи

підвищення

ролі податків та зборів

у

власних доходах місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцеві податки, збори, місцевий бюджет, доходи місцевих
бюджетів, трансферти.
Актуальність

теми. Механізм

фінансового

забезпечення

держави та місцевого самоврядування має постійно

функцій

вдосконалюватися,

адаптуватися до змін моделі соціально-економічного розвитку. Системні
трансформаційні перетворення, що тривають в Україні, спричинили затяжну
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фінансово-економічну

кризу,

яка

проявляється

через

нестабільність

економічного розвитку. Активні пошуки виходу з цієї ситуації призвели до
розуміння необхідності реформи фінансової системи, одним з напрямів якої
проголошена

децентралізація

управління

державними

фінансовими

ресурсами. Тому нині на місцеві бюджети покладається завдання фінансування
значної частини соціальних потреб населення. Проголошена автономія органів
місцевого самоврядування має бути підкріплена відповідними правами щодо
стягнення на власній території податків і зборів в обсягах, достатніх для
задоволення потреб місцевого розвитку.
Мета статті полягає у дослідженні змін, що відбулися у складі місцевого
оподаткування, аналізі їх ефективності та розробленні пропозицій щодо
підвищення їх ролі у власних доходах місцевих бюджетів. Для досягнення мети
дослідження в роботі було поставлено та вирішено ряд задач:
- узагальнити теоретичні аспекти визначення ролі податків і зборів у
власних доходах місцевих бюджетів;
- здійснити аналіз сучасного стану формування власних доходів
місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів;
- запропонувати шляхи підвищення ролі податків та зборів у власних
доходах місцевих бюджетів.
Вивченням проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням місцевих
податків і зборів, займались багато вітчизняних та зарубіжних науковців.
Серед них слід назвати таких вчених, як О.Д. Василик, Л.О. Нікітіна, О.І.
Барановський, В.І. Кравченко, В.М. Опарін, Ю.В .Пасічник, Л.К. Воронова,
Т.А. Латковська, А.О. Нікітішин, О.Ю. Дубовик , І.Є. Криницький, В.М.
Кофлан, А.А. Нечай, Н.Ю. Пришва та інші.
Право встановлювати місцеві податки та збори закріплено ст. 143
Конституції України за органами місцевого самоврядування [6]. Так, відповідно
до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування» ці питання
вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської
ради [3]. Конкретний перелік податків та зборів, які входять до складу доходів
загального фонду бюджетів ОТГ, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, визначені ст.64 та 691
Бюджетного кодексу України [1].
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Весь спектр відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів,
регламентовано Податковим кодексом України. Нормами ПКУ передбачено
поділ податків і зборів на загальнодержавні та місцеві. При цьому до місцевих
належать

податки

та

збори, які є обов’язковими до сплати на території

відповідних територіальних громад. Вони встановлюються відповідно до
переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ
Структура податків і зборів у нашій державі схематично зображена на
рисунку 1.
Місцеві податки та збори

Податки

Податок на майно

- Податок на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної
ділянки
- Плата за землю
- Транспортний
податок

Збори

Єдиний податок

1 ГРУПА – обсяг
доходу до 300 тис. грн.
Ставка: до 10% від
прожиткового мінімуму
2 ГРУПА – обсяг
доходу до 1,5 млн.
грн. Ставка: до 20%
мін. з/п
3 ГРУПА – обсяг
доходу до 5 млн. грн.
Ставка: 3% від обороту
у разі сплати
ПДВ або 5% без сплати
ПДВ
4
ГРУПА
–
с/г
виробники

Туристичний збір
Ставка від 0,5% до
1% вартості усього
періоду
проживання

Збір за місця для
паркування
транспортних засобів
Об’єкт: земельна
ділянка, яка
відведена для
забезпечення
паркування. Ставка:
до 0,075 мін. з/п

Рисунок 1 - Місцеві податки та збори Україні [2 ].
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За природою місцевого оподаткування сплачені юридичними та фізичними
особами місцеві податки та збори в повному обсязі надходять до місцевих
бюджетів [7]. Тому з метою оцінки їхньої фіскальної ролі використаємо звітні
дані Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби
України, наведені на офіційних сайтах [2].
Зауважимо, що бюджетна класифікація доходів за останні роки декілька
разів змінювалася відповідно до змін у законодавстві. Йдеться про
приналежність окремих видів податків до різних груп доходів бюджету, а також
власне назви цих груп доходів.
Так, до 2015 р. обліковувалися «Місцеві податки та збори», згодом –
«Місцеві податки». Крім того, з 2012 року виділяється група податкових
надходжень «Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих
бюджетів». До неї належать місцеві податки й збори, нараховані до 1 січня
2011 року, а також податок на промисел, які в сукупності формують менше
0,01% податкових надходжень місцевих бюджетів України з тенденцією до
скорочення цієї частки. Тому наступний аналіз не враховуватиме показників
цієї групи доходів. Крім того, доцільно в процесі аналізу зосередитися на
доходах місцевих бюджетів без урахування офіційних трансфертів. Адже
частка останніх протягом минулих років залишалася досить високою (понад
52,0%), з тенденцією до зростання (у 2019 р. – до 59,1%). Проте у 2019 р. вона
зменшилася до 53,4% завдяки структурним змінам – зростанню на 6,7%
питомої ваги податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів. На 2,4% це
відбулося завдяки посиленню фіскальної ролі місцевих податків і зборів.[4]
Водночас провідну роль у формуванні податкових надходжень місцевих
бюджетів продовжують відігравати податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості, які формували понад 61,0% усіх
доходів місцевих бюджетів (без офіційних трансфертів). Проте у 2019 р.
ситуація змінилася: частка цієї групи податкових надходжень різко скоротилася
– до 49,2%. Основною причиною такої ситуації став перерозподіл надходжень
від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на користь Державного бюджету
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України. Тобто з місцевих бюджетів вилучили 25% (з бюджету м. Києва – 60%)
ПДФО, натомість збільшивши розміри офіційних трансфертів, які отримали
органи місцевого самоврядування. Зміни в Податковому та Бюджетному
кодексах України мали своїм наслідком значне зменшення питомої ваги
рентних (ресурсних) платежів у доходах місцевих бюджетів України (без
офіційних трансфертів): з максимальних 15,1% у 2017 р. до 1,5% у 2019 р.
Тобто основні фіскальні вигоди від рентного оподаткування (до 2018 р. –
оподаткування спеціального використання окремих видів природних ресурсів)
в Україні сьогодні отримують органи загальнодержавного управління.[4]
Протягом 2020 року спостерігалась особлива динаміка надходжень до
місцевих бюджетів України. У дослідженому періоді відбулися надходження
до бюджету у сумі 471,5 млрд грн, з них: доходи загального фонду склали 426,0
млрд грн; доходи спеціального фонду

– 45,5

млрд

грн, що графічно

відображено на рисунку 2.

Рисунок 2 - Аналіз доходів місцевих бюджетів України за 2020 рік [4].
На сучасному етапі податкові доходи місцевих бюджетів інших країн
складаються %: в Австралії - 35, Австрії -45, Великобританії - 15, Німеччині 60,Данії - 53, Ісландії - 73, Іспанії - 35, Італії - 38, Канаді - 59, Норвегії - 44,
США - 47, Франції - 45, Швейцарії - 48, Швеції - 74 [2].
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Для того, щоб органи місцевого самоврядування в Україні грали таку ж
роль, як в західних країнах, інститут місцевих податків і зборів повинен
розвиватися. Специфічна особливість бюджетів міст - переважання в їх
витратах асигнувань рутинного характеру на утримання об'єктів соціального
призначення. Тому велике значення має стабільність їх дохідних джерел. Для
місцевих податків краща немобільні податкова база, в максимальному ступені
стійка до коливань ділової активності.
У розвинених країнах основу місцевих бюджетів складають або податок на
майно (Великобританія, США, Канада, Португалія, Ірландія, Нідерланди), або
податок на прибуток (країни Північної Європи і Японія), чи змішані джерела
(країни південної Європи) [5]. Податок на прибуток має перевагу, він орієнтує
місцеві влади на створення комфортних умов для підприємницької діяльності,
але його недоліком є висока залежність від коливань кон'юнктури ринку.
Перевага податку на майно – нединамічна податкова база.
В Україні до прийняття Податкового кодексу стягувалося 16 місцевих
податків (зборів). Причиною скасування більшості з них є мале фіскальне
значення при великих адміністративних за витратах. Однак в західних країнах
органи місцевого самоврядування воліють нести витрати заради проведення
власної політики. У більшості країн податки стягуються національної
податковою службою, а й місцеві органи влади приймають в цьому активна
участь. Це наводить на думку, що справжньою причиною відмови від
застосування

малоприбуткових

податків

і

зборів

є

недосконалість

міжбюджетних відносин: збільшення власних доходів веде, як правило, до
зниження трансфертів.[8]
Для того, щоб забезпечити підвищення ефективності надходжень місцевих
податків та зборів, необхідні наступні нововведення:
1.

З

метою

мінімізації

зловживань,

здійснити

реформування

оподаткування малого бізнесу;
2.

Податок на доходи фізичних осіб зараховувати в повному обсязі до

місцевих бюджетів;
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3.

Збільшити перелік місцевих податків та зборів, шляхом відновлення

скасованих податків, або впровадження нових;
4.

Забезпечити взаємодію роботи фіскальних органів та органів

місцевого самоврядування.
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