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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ
У статті проаналізовано та узагальнено основні підходи до класифікації
складових ресурсної бази банків. Визначено зміст поняття «структура
ресурсної бази». Запропоновано інтегральну класифікацію складових ресурсної
бази комерційних банків. Особлива увага звертається на характеристику видів
складових ресурсної бази банку.
Ключові слова: ресурсна база банків, джерела формування ресурсів,
структура ресурсної бази банків, ресурси-витрати.
Стабільне функціонування та подальший розвиток банківської системи
України перебувають у тісному взаємозв‘язку із збільшенням обсягів
банківських ресурсів. Від того, наскільки банки приділятимуть увагу
формуванню ре,сурсної бази, залежить їх спроможність здійснювати активні
операції та фінансова стійкість банківської системи загалом. Саме тому однією
з необхідних передумов для ефективного функціонування банків та їх
фінансової стійкості є стабільність і достатність їх ресурсної бази.
Успішне досягнення перспективних стратегічних цілей банку забезпечується
за умов чіткої координації ролі ресурсної бази банку у системі стратегічного
управління усіма його видами діяльності та ефективного формування її складу та
структури. Структура ресурсної бази банку має принципову відмінність від
аналогічної структури сучасних підприємств і причина цього — особлива роль
банку в економіці як фінансового посередника, його виняткове право прийняття
внесків юридичних і фізичних осіб, унаслідок чого банк не може функціонувати
переважно на основі лише своїх власних коштів.
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Збалансована за складом та структурою ресурсна база банків є важливою
передумовою їх прибутковості, підтримки достатньої ліквідності та довіри з
боку всіх учасників ринку.
Вивченню питань сутності та складу ресурсної бази банків присвячені
роботи багатьох вчених, зокрема: М. Д. Алексєєнко,

Т. Я. Андрейків,

О. А. Кириченко, Л. О. Примостка, С. К. Реверчук, Н. Р. Швець,
В. В. Кисельов, І. М. Парасій-Вергуненко, Б. Бернанке, Р. Габбард, Д. Колліз,
Г. Марковіц, Г.Мінські, Ф. С. Мишкін, Дж. Стігліц, Ж. К. Тріше та інші.
Однак в умовах поглиблення кризових явищ у світовій економіці і в
Україні проблема формування ресурсної бази в банківській системі потребує
ще поглибленого дослідження. Крім того, сьогодні не існує єдиної інтегральної
класифікації складових елементів ресурсної бази банківських установ.
Метою статті є систематизація наявних методичних підходів до класифікації
складових ресурсної бази банків як важливого елементу управління банківськими
ресурсами та розробка на основі додаткових класифікаційних ознак інтегральної
(узагальненої) класифікації їх ресурсної бази.
Питання класифікації складових елементів ресурсної бази банку є
дискусійними і недостатньо висвітленими в економічній літературі. В
основному з цією метою використовується один чи кілька критеріїв, переважно
ознака власності, з виокремленням власного та залученого капіталу [7].
Водночас з таким підходом не можна погодитися, оскільки він істотно обмежує
можливості пізнання сутності, закономірностей формування і функціонування
ресурсної бази.
Прихильники іншого підходу до класифікації елементів ресурсної бази
банку [3,5,8], ґрунтуючись на їх багатоаспектності, не використовують
класифікаційні ознаки, а подають перелік окремих складових ресурсної бази
банку. Такий підхід, на наш погляд,

не завжди забезпечує чіткість і

взаємопов‘язаність системи використовуваних елементів ресурсної бази банку.
Ще один підхід до класифікації елементів ресурсної бази банку заснований
на використанні множини ознак класифікації [1, 2, 4, 6]. На нашу думку, цей
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підхід до виявлення елементів ресурсної бази банку ускладнює упорядкованість
елементів ресурсної бази банку, призводить до тавтології змісту деяких з них.
Суттєвими класифікаційними ознаками, які наводяться вченими, є такі:
— джерела формування ресурсів;
— термін знаходження ресурсів у розпорядженні банку;
— резидентність походження ресурсів;
— можливість прогнозування;
— місце мобілізації ресурсів тощо.
З огляду на вищевикладене вважаємо, що за доцільне сформулювати
інтегральну класифікацію складових елементів ресурсної бази банківських
установ, що дасть змогу окреслити можливі напрями удосконалення процесу
формування їх ресурсної бази.
Спершу треба визначити зміст поняття «структура ресурсної бази».
Більшість економістів розглядають під структурою капіталу співвідношення
власних та залучених фінансових ресурсів, що використовуються банками у
процесі своєї діяльності. Так, І. М. Парасій-Вергуненко розуміють під
структурою капіталу «відношення заборгованості до акціонерного капіталу»
[8], а Н.Р. Швець визначає структуру капіталу як «співвідношення усіх форм
власних та залучених фінансових ресурсів, що використовуються банком в
процесі своєї діяльності для фінансування активів» [6]. Ми, розуміємо під
поняттям «капітал» в даному дослідженні саме ресурсну базу банку, а під
поняттям «структура ресурсної бази» ми сформулюємо власне її визначення
як «співвідношення між окремими статтями власного капіталу і зобов‘язань
банку (залучених і позичених коштів) та між окремими елементами ресурсної
бази банку загалом із метою забезпечення стабільності та зниження витратності
залучених та позичених ресурсів».
Виходячи з існуючих підходів до класифікації структурних елементів
ресурсної бази банку, нами розроблена їх класифікація за найбільш суттєвими
ознаками, яка має за мету вирішення стратегічного завдання банку: знайти
джерела ресурсної бази з мінімальною вартістю, забезпечити здійснення
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активних

операцій

у

визначених

обсягах

і

напрямах,

ефективно

використовувати та управляти ресурсною базою.
За ресурсною ознакою структурні елементи ресурсної бази банків можемо
поділити на: трудові ресурси, фінансові ресурси, природні ресурси, матеріальні
ресурси, інформаційні ресурси. У вітчизняній банківській практиці формування
ресурсної бази передбачено переважно у грошовій формі, причому формування
та збільшення статутного капіталу може здійснюватися виключно шляхом
грошових внесків [4].
За направленістю ресурсних потоків відносно банку ресурси поділяють на:
— вхідні ресурси або ресурси-витрати. Вхідні грошові потоки банку створюють
пасивну частину банківського балансу. Саме вони формують ресурсну базу і
прибуток від його діяльності. Прикладом вхідних грошових потоків є грошові
надходження на кореспондентські рахунки банку, в тому числі кошти, які
надходять на розрахункові і поточні рахунки клієнтів, залучені депозити та
міжбанківські кредити в момент надходження, інші пасиви. До вхідних
необхідно віднести також потоки розміщених активів і процентного прибутку
за користування ними в момент повернення;
— ресурси, створені у процесі діяльності або ресурси-результати. До них
нами віднесені активи банку, що виникають як наслідок розміщення
акумульованих первинних ресурсів; прибуток від його діяльності, придбання
нового обладнання та приміщень при розширенні діяльності банку тощо;
— вихідні ресурси. До вихідних ресурсів необхідно віднести всі грошові
платежі, які здійснюються з кореспондентських рахунків банку: платежі за
дорученням

клієнтів,

операції

з

розміщення

залучених

в

тимчасове

користування фінансових ресурсів і власних коштів, вкладення в основні
засоби. Залучені платні пасиви в момент повернення процентів за їх
використання також належать до вихідних грошових потоків.
Запропонований поділ дозволяє простежити причиннонаслідкові зв‘язки у
процесі формування ресурсної бази та здійснити відповідні кроки щодо
збільшення її обсягів у розпорядженні банку.
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За часовою ознакою ресурси поділено на: відносно статичні, тобто
ресурси, що постійно знаходяться у розпорядженні банку і можуть вилучатися
тільки при його ліквідації або реорганізації (кошти статутного капіталу,
придбані у власність будівлі, обладнання тощо), відносно динамічні, тобто
ресурси, що знаходяться у розпорядженні банку упродовж визначеного строку
(залучені і запозичені кошти, орендовані приміщення тощо), статичнодинамічні, тобто ресурси, що знаходяться у розпорядженні банку, однак не
прогнозовано можуть бути вилучені власниками (кошти в розрахунках,
залишки тимчасово вільних коштів на рахунках суб‘єктів господарювання, інші
джерела).
Дана класифікація дозволяє визначити рівень сталості ресурсної бази
банку в часовому вимірі та вжити заходів для підвищення його фінансової
міцності.
За ступенем новизни відносно бізнес-процесів банку:
— первинні (нові) ресурси (що раніше не обертались на фінансовому
ринку). Первинний характер має залучення ресурсів, що купуються банком на
ринку безпосередньо в їх власників (залучаються ресурси держави, сімейних
господарств, суб‘єктів господарювання, які виникли внаслідок здійснення
господарської діяльності, з інших джерел отримання доходів і належать їм на
правах власності);
— вторинні ресурси (що раніше вже обертались на фінансовому ринку).
Вторинний характер має залучення ресурсів, які не належать безпосередньо
кредитору банку, а вже залучені ним в інших суб‘єктів на грошовому ринку.
Використання цього критерію має практичне значення, тому що:
-

по перше, стабілізація економіки сучасної України, зростання

темпів її
економічного розвитку та інтеграція у світовий економічний простір
супроводжуються поліпшенням фінансових результатів діяльності підприємств
і доходів громадян, тому використання цього критерію буде своєрідним
індикатором рівня розвитку економіки держави;
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- по друге, розвиток грошового ринку супроводжується збільшенням
кількості фінансових посередників, тому підвищення частки коштів вторинного
залучення буде відображати вдосконалення інституційної структури грошового
ринку та трансформаційної функції банківської системи. Однак, якщо ця
тенденція відбувається на тлі кризових явищ в економіці, це буде
характеризувати нестабільність і високу вартість ресурсної бази банків;
- по третє, виділення цих груп ресурсів дозволяє оцінити ступінь
успішності грошової політики в країні та міру довіри до банківської системи в
суспільстві. Пропорції співвідношення коштів первинного і вторинного
залучення визначаються розміром перших, тому що обсяги коштів вторинного
залучення у першу чергу залежать від обсягів коштів на рахунках, що
формують первинний ресурсний ринок.
За способом і джерелами формування розрізняють ресурси: власні
(власний капітал і нерозподілений прибуток, власні «ноу-хау», праця штатних
працівників), залучені (придбані на фінансовому ринку кошти у результаті
надання банком послуг контрагентам, придбані чи інвестовані технології або
патенти, природні ресурси), позичені (перекуплені на фінансовому ринку у
результаті надання банком послуг контрагентам), комбіновані (створення
асоціацій чи об‘єднань господарюючих суб‘єктів для реалізації проекту,
залучення додаткових ресурсів, що доповнюють власні).
Ми вважаємо за доцільне зазначити, що поряд з виділенням багатьма
авторами за критерієм джерел формування лише двох видів ресурсів банку
(власних і залучених коштів), все частіше застосовується розширена
класифікація ресурсів за цим критерієм з виокремленням трьох їх видів: власні,
залучені і позичені [2, 4]. Однак і при цьому підході мають місце розбіжності в
трактуванні окремих структурних елементів ресурсної бази. Так, на думку М.
Д. Алексеєнко, «позичені ресурси — це грошові кошти кредиторів та
інвесторів, мобілізовані банками на певних умовах на міжбанківському та
фондовому ринках» [1]. При цьому під визначення процесу мобілізації коштів
на фондовому ринку підходить і продаж акцій, за рахунок яких може
формуватися статутний капітал банку, а це вже сфера формування власного
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капіталу. Науковець О. Д. Вовчак вказує, що ресурсна база банку формується
за рахунок власних, залучених і емітованих коштів [2].
Також, на нашу думку, є доцільним запровадити критерій класифікації
ресурсів за їх функціональним призначенням. Згідно з цим критерієм нами
виділено три складових:

ресурси, призначені для формування портфеля

дохідних активів (кредити, надані клієнтам банку; міжбанківські кредити;
вкладення в спекулятивні операції — валютні цінності, цінні папери;
інвестиційні

вкладення

тощо);

ресурси,

призначені

матеріальнотехнічної і технологічної бази банку;

для

створення

ресурси, призначені для

самострахування банку від банківських ризиків, до яких слід віднести
(обов‘язковий резервний фонд, сформований в межах нормативу обов‘язкового
резервування згідно з вимогами чинного законодавства; спеціальний резервний
фонд, сформований в межах, установлених загальними зборами учасників
(засновників, акціонерів).
Водночас вважаємо за потрібне зазначити, що структура ресурсів окремих
банків є індивідуальною і залежить як від їх спеціалізації, так і особливостей їх
діяльності, стану розвитку фінансового ринку, макроекономічної стабільності в
країні та інших чинників. Зазвичай операції банку із залучення та запозичення
коштів забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому для
здійснення діяльності зверх власного капіталу. Такі ресурси покликані також
забезпечувати ліквідність та одержання доходу.
Таким чином, розглянута класифікація дозволяє більш ефективно здійснювати
стратегічне управління діяльністю банку загалом та його ресурсною базою зокрема,
від формування та використання якої залежить ефективністьдіяльності банківської
установи та розвиток банківського сектору загалом. Фінансові показники діяльності
банку (ліквідність, прибутковість, платоспроможність тощо) суттєво залежать від
ступеня використання ресурсів банку для формування портфеля дохідних активів
та обсягів невикористаної (резервної) ресурсної бази. Це дозволяє усунути недоліки
в процесі управління пасивами та активами.
Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що ресурсна база
виступає основою фінансового потенціалу банку, його функціонування. Тому
важливим є побудова систематизованої класифікації, що охоплює різні складові
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елементи банківських ресурсів, що дозволяє простежити причинно-наслідкові
зв‘язки у процесі формування ресурсної бази банків та здійснити відповідні
заходи щодо стратегічного управління нею.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті розкриваються особливості та проблеми структуризації фінансової
системи в сучасних умовах. Досліджено роль фінансової системи та
фінансових відносин у відтворювальних процесах.
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У

вітчизняній

науці

зовсім

небагато

фундаментальних

наукових

досліджень, безпосередньо присвячених аналізу стану фінансової системи та
обґрунтуванню напрямів її розбудови. Є різні погляди на структуру та зміст
фінансової системи, її окремі складові. Недостатньо розкриті взаємозв‘язки та
взаємодія окремих елементів, що входять до її складу. Дискусійним є питання
подальшого розвитку фінансової системи в Україні, а особливості та проблеми
розглядаються з точки зору всієї економіки або її окремих складових, що не
дає чіткої відповіді про стан самої системи. Розв‘язання названих теоретичних
проблем має важливе теоретико-прикладне значення, адже ефективне
управління системою передбачає розуміння її змісту, напрямів розвитку і ролі у
вирішенні складних економічних та соціальних завдань суспільства.
Фінансова система України, що є частиною світової фінансової системи,
повинна бути організаційно та фінансово стійкою, наділена такими рисами, як
стабільність,

ефективність,

незалежність

та

конкурентоспроможність.

Натомість на практиці жодної з названих вище рис не досягнуто. При
найменших коливаннях на світових фінансових ринках внутрішній ринок
одразу відчуває на собі всі їх відлуння. Спостерігається посилення ролі та
влади та світових учасників, особливо у банківській сфері, є постійна небезпека
боргової та фінансової залежності. Рівень небезпеки є тим вищим, чим нижчий
економічний розвиток країни. Фінансова система поки що не здатна виконувати
своє призначення при найменших коливаннях, збуреннях та фінансових шоках.
Для української фінансової системи характерною особливістю або
відмінністю є фінансова нестабільність, ознаками якої є:
- високі темпи інфляції;
- споживчий попит, зумовлений зростанням державних соціальних
трансфертів та споживчого кредитування;
- непередбачуваність коливань курсу національної валюти та поява
тенденцій до його девальвації, що посилює загрозу виникнення валютної
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кризи в умовах постійного негативного сальдо поточного рахунку
платіжного балансу;
- перманентне зростання дефіциту поточного рахунку платіжного
балансу;
- високий рівень доларизації національної економіки;
- нестабільність та завищення відсоткових ставок за банківськими
кредитами;
- стрімке нарощування частки зовнішнього боргу як держави, так і
корпоративного сектора економіки;
- збереження незначної частки державної власності за стрімкого
зростання іноземного капіталу в структурі статутного капіталу банків;
- постійна напруга на ринку нерухомості тощо.
У розробленій Національній фінансовій стратегії «Україна – 2015»
наявність фінансової нестабільності пояснювалася рядом причин:
- невідповідністю соціальної політики завданням економічного розвитку;
- орієнтацією політики бюджетних видатків виключно на вирішення
поточних завдань та низькою інвестиційною активністю держави (капітальні
видатки у загальній структурі становлять лише 15,0-17,0 %, а їх фінансування
здійснюється на рівні 85-90 % від запланованих обсягів);
-

відсутністю механізму розв‘язання суперечностей, що виникають у

процесі реалізації бюджетної та монетарної політики;
-

незбалансованістю податкової та митної політики, результатом якої

є збереження високого податкового навантаження на економічних суб‘єктів
(Україна посідає 180-те місце серед 181 країни за показниками, що
характеризують адміністративне та податкове навантаження на суб‘єктів
господарювання);
- відсутністю функціональної єдності органів державної влади;
- надмірною політизацією діяльності державних органів управління,
перманентною політичною нестабільністю;
- високим рівнем корупції;
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- високою фрагментарністю капіталу банківської системи;
- недосконалістю методик оцінки кредитних та інвестиційних ризиків на
внутрішньому і зовнішньому ринках;
-

значним

рівнем

монополізації

економіки

(47,0%

ринків

є

монополізованими або мають ознаки обмеження конкуренції);
-

недостатнім рівнем капіталізації фондового та страхового ринку

(77,3 % та 4,5 % ВВП, відповідно);
-

неефективною судовою системою тощо [5, c. 38].

Л. Безгубенко та В. Коюда вважають, що фінансова система України в
сучасному її вигляді істотно відрізняється від фінансових систем інших країн
наступним чином:
- у розподілі (розмежуванні) фінансових ресурсів. Пріоритет віддано
загальнодержавним фінансам;
- фінансова діяльність державних підприємств не

зовсім і не завжди

асоціюється з принципами підприємницької діяльності;
-

недержавний сектор економіки розвинутий недостатньо;

-

про фінанси домашніх господарств донедавна в Україні мова

взагалі не велася [2, с. 13; 4, с. 28].
Дані особливості, безперечно, відрізняють не тільки кожну ланку
фінансової системи, але і систему в цілому. У зв‘язку з цим вони повинні
постійно знаходитись у полі зору економічної науки з метою пошуку шляхів
оптимізації системи.
Відомий в Україні вчений В. Базилевич відмічаючи зростання ролі
фінансової системи та фінансових відносин, вказує на нову роль фінансових
інститутів у сучасному економічному середовищі, що зумовлюється зростанням
ролі фінансового ринку та фінансового капіталу у відтворювальному процесі.
Сучасний фінансовий ринок, на думку вченого, – це ринок інститутів
посередників, віртуальних технологій передачі інформації [1, с. 5].
До особливостей сучасної фінансової системи вчені також відносять
нестійкість ринкової системи яка, на їх думку, викликана:
- зростаючою глобалізацією господарських процесів;
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- політизацією кредитної сфери;
- дефіцитністю державних бюджетів та зростанням заборгованості
держав;
- поширенням практики фінансових пірамід тощо [3, с. 85].
Виходячи з перелічених авторами рис фінансової системи можна зробити
висновок, що особливості фінансових систем закладені в

їх структурі та

взаємозв‘язку між окремими складовими. Певною мірою це так, проте
структура фінансової системи як економічне поняття вужче від

поняття

фінансова система. Остання, окрім структури, включає перелік принципів та
завдань, кількісні та якісні параметри, інфраструктуру тощо. Дані складові
фінансової системи також мають свої особливості, крім того, сама структура
фінансової системи, і це найголовніше, залежить від особливостей організації
та структури економіки.
Зважаючи на широкий перелік проблем фінансової системи та виходячи з
необхідності їх комплексного вирішення пропонується їх об‘єднання у декілька
груп (або блоків):
-

проблеми теоретико-методологічного характеру, що беруть свій

початок з розуміння природи фінансів та фінансової системи, їх взаємозв‘язку
та взаємообумовленості, принципів, організації та завдань тощо;
-

проблеми організаційного характеру, що пов‘язані з діяльністю

органів управління, у тому числі фінансових, а також організації фінансів
загалом (фінансового планування, контролю, стимулювання тощо);
-

проблеми нормативно-правового характеру стосовно забезпечення

діяльності економічних суб‘єктів у фінансовій сфері. Тут є характерною
відсутність або недостатня економічна обґрунтованість діючих стандартів,
норм, нормативів, лімітів тощо.
Серед перелічених проблем першочергового значення набуває вирішення
негараздів першого блоку, оскільки без чіткого визначення теоретичних основ
оцінки стану та перспектив розвитку фінансової системи

її подальше

покращення матиме фрагментарний характер, що не дає результату, який
можна очікувати від системного підходу.
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Вітчизняні вчені до переліку проблем розвитку фінансової системи
відносять недостатній рівень капіталізації фінансової системи, незахищеність
прав кредиторів, інвесторів, низьку якість та конкурентоспроможність
фінансових послуг, відсутність належним чином розробленої стратегії і
тактики, низька, а подеколи і відсутня, ефективність функціонування
фінансової системи. Ці проблеми можна віднести до організаційного блоку.
Досить часто проблеми, що перешкоджають розвитку фінансової системи,
зводять до проблем фінансового ринку, зокрема:
- недостатній рівень капіталізації банківської системи;
- низька якість та конкурентоспроможність банківських послуг;
- високий рівень банківського ризику та недостатній рівень його
управління;
- незахищеність прав кредиторів і вкладників;
- психологічне неприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку;
- наявність кількох торгових площадок, на яких здійснюють торги
цінними паперами, що ускладнює контроль над операціями з цінними
паперами, та розповсюдження інформаційних індикаторів щодо кількісних та
якісних параметрів операцій з цінними паперами;
- незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового
ринку, її низька якість;
- слабкий захист прав акціонерів, зокрема міноритарних власників,
низький рівень корпоративного управління;
- низькі темпи приведення нормативної бази, що врегульовує відносини у
фінансовій сфері, до вимог міжнародних стандартів [6, с. 129-130].
Гострою на сьогодні проблемою являється невідповідність фінансового
капіталу потребам реального сектора економіки. Рух фінансових ресурсів
перестав нести в собі матеріальний зміст, в основному спрямовується у
спекулятивні галузі. Окрім того, банківський сектор не забезпечує належний
захист прав кредиторів та інвесторів, не проводить належним чином оцінку
кредитних ризиків.
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Щодо останнього блоку проблем фінансової системи нормативноправового характеру, то вони у контексті фінансової системи взагалі не
розглядаються. Дана проблематика досліджується у складі фінансового
механізму, який хоч і розглядається також як сукупність методів, способів та
прийомів організації фінансової діяльності, проте з позиції окремого
економічного суб‘єкта (підприємства, галузі, території, сфери діяльності тощо).
Таким чином, в науці досліджується чимало механізмів, які жодним чином не
узгоджуються між собою, отже не структуровані та мають суперечливий
характер. Їх нормативно-правова складова, не маючи універсального характеру,
підпорядкована локальним інтересам (підприємства, галузі тощо), отже
суперечить інтересам інших економічних суб‘єктів. Про економічні наслідки
суперечливого характеру нормативно-правового забезпечення фінансової
діяльності можна лише здогадуватись.
В Україні поки що не сформовано нормативно-правове поле фінансової
діяльності, на якому всі економічні суб‘єкти знаходяться в рівних або
принаймні задовільних умовах. Це, очевидно, є причиною нескінченних змін
законодавства та інших нормативних актів у галузі фінансів.
Дану проблематику доцільно вирішувати з позиції фінансової системи, що
дозволить структурувати, отже, узгодити нормативно-правове забезпечення
фінансової діяльності економічних суб‘єктів за рівнями економіки, видами
діяльності, галузями тощо. Даний блок проблем фінансової системи видається
найбільш складним та відповідальним, оскільки безпосередньо торкається
діяльності всіх економічних суб‘єктів. З іншого боку, він є одночасно
початковим і завершальним етапом реформування фінансової системи.
Не менш складною теоретичною проблемою, вирішення якої має
практичне значення для фінансів та економіки в цілому, є структуризація
фінансової системи, тобто визначення переліку її складових, що тісно
взаємозв‘язані між собою в процесі економічного відтворення та впливають
одне

на

одного.

Складність

вирішення

проблеми

полягає

у

виборі

класифікаційних ознак, на основі яких фінансові явища та процеси можна
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групувати та досліджувати з метою подальшого вдосконалення системи в
цілому.
Перелік таких ознак доволі широкий, що значно ускладнює розробку
моделі фінансової системи.
Трудність завдання полягає у виборі єдиної або декількох базових не
суперечливих одна одній ознак, що характерні для всієї фінансової сфери. В
економічній літературі спостерігаються різні підходи до розуміння сутності та
структури фінансової системи. Спираючись на сучасну типізацію економічних
систем, вчені виділяють наступні:
- ринкову фінансову систему;
- фінансову систему країн, що розвиваються;
- фінансову систему країн з перехідною економікою;
- фінансову систему країн з адміністративно-командною економікою.
За територіальною ознакою виділяють:
- національну фінансову систему (у межах національної економіки);
- регіональну фінансову систему (у межах регіону або групи країн);
- світову фінансову систему (у межах світового господарства).
Викладені вище ознаки знаходять своє відображення в моделі світової
фінансової системи (рис. 1).
система
Фінанси наднаціональних суб‘єктів

Національні фінансові системи

Фінанси міжнародних
організацій

Країни ринкового типу

Міжнародні фінансові інститути

Країни, що розвиваються

Фінанси ТНК

Країни з перехідною економікою

Регіональні фінанси

Країни з адміністративнокомандною економікою
Міжнародний фінансовий ринок

Рис 1. Структура світової фінансової системи
30

Дана схема вказує на всеохоплюючий характер світової фінансової
системи подібно до того, як національна фінансова система кожної країни
повинна охоплювати з поступовим наближенням до 100 % усю економіку.
Щодо переліку економічних ознак, які знаходяться в основі побудови
національної фінансової системи, погляди українських вчених особливо не
відрізняються. Тим не менше, їх перелік у різних варіантах налічує від однієї до
трьох ознак. Таким чином можна виділити три напрями, або три групи вчених,
у підходах до вибору ознак структуризації фінансів.
Першу групу складають вчені, які в основі побудови структури фінансової
системи вбачають одну ознаку (суб‘єкти фінансової системи, тобто юридичні
та фізичні особи, а також державу). Виходячи з цього виділяють державні (в
окремих випадках регіональні та місцеві) фінанси, фінанси суб‘єктів
господарювання (або фінанси підприємств) та фінанси домашніх господарств
(сімейні фінанси, фінанси громадян або фінанси населення) [1, с. 18].
Друга група вчених представляє найбільш поширену точку зору, згідно з
якою, в якості основи побудови структури фінансової системи приймається дві
ознаки: перша ознака – це фінансові відносини, які формують внутрішню
структуру фінансової системи та представлені на рівні її окремих сфер і ланок.
Друга ознака – це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють
грошовими потоками. Вони представляють організаційну будову фінансової
системи [6, с. 23; 2, с. 22-23].
Сфери фінансової системи визначаються у прив‘язці до рівнів економічної
системи, у складі якої традиційно виділяють мікрорівень, макрорівень та
мегарівень економіки. Кожному рівню економіки відповідає певна сфера
фінансової систем.
Кожну сферу фінансової системи, у свою чергу, поділяють на окремі
ланки, виходячи зі специфіки фінансових відносин (форм та методів
формування і використання фінансових ресурсів тощо). Так, фінанси суб‘єктів
господарювання можуть включати фінанси комерційних та некомерційних
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суб‘єктів господарювання, фінанси виробничої та невиробничої сфери (у
сучасній термінології сфери послуг), фінанси окремих галузей економіки,
громадських організацій, державних (комунальних) і приватних підприємств
тощо. При цьому, на нашу думку, цілком обґрунтовано деякі вчені фінанси
домашніх господарств відносять до субмікрорівня, тобто рівня економіки однієї
людини, що в економічній теорії поки що не розглядається належним
чином [6, с. 32].
Сфера державних фінансів у різних варіантах включає такі ланки, як
державний та місцеві бюджети (або бюджет держави, чи зведений бюджет),
державні цільові фонди, державний та комунальний кредит, страхування,
фінанси державного (комунального) сектора тощо.
Сфера міжнародних фінансів, у більшості авторів, включає фінанси
міжнародних організацій, міжнародних фінансових інститутів, інших суб‘єктів
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). В окремих випадках до цієї сфери
включають фінанси ТНК та окремі розрахунки.
Сфера фінансового ринку, зазвичай, включає зовнішній та внутрішній
ринок, валютний, кредитний та фондовий ринки, а також, в окремих
випадах, ринок фінансових послуг, ринок золота та інших коштовних
металів.
Усі розглянуті вище сфери та ланки формують дворівневу структуру
фінансової системи, яка в кожного автора, виходячи з переліку складових, має
свій особливий вигляд. Таким чином, схематичне зображення фінансової
системи має фрагментарний, отже неповний вигляд, що значно утруднює
загальне розуміння та унеможливлює практичне використання системного
підходу до організації фінансів.
До переліку найбільш поширених в економічній літературі складових
дворівневої структури

фінансової системи

(рис. 2).
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можна віднести наступні

Фінансова система
СФЕРИ
Фінанси суб‘єктів
господарювання

Державні фінанси Міжнародні фінанси Фінансовий ринок
ЛАНКИ

Фінанси виробничої
сфери

Бюджет держави

Фінанси сфери
послуг
Фінанси
комерційних
підприємств

Фонди цільового
призначення
Державний кредит

Фінанси
некомерційних
підприємств

Фінанси державних
(комунальних)
підприємств

Фінанси
міжнародних
організацій

Ринок грошей

Кредитний ринок
Міжнародні
фінансові інститути
Ринок цінних
паперів

Рис. 2. Дворівнева структура фінансової системи
Проте така структура фінансової системи викликає суттєві заперечення,
оскільки всі інші складові фінансової системи, такі як місцеві фінанси,
страхування, фінанси домашніх господарств (населення), ринок фінансових
послуг, зовнішній ринок, регіональні, а в окремих випадках і міжнародні
фінанси тощо, досить часто не мають свого відображення в конструкціях
фінансових систем, що суттєво обмежує можливості дослідження фінансової
сфери, отже, і даної категорії.
Отже, фінансова система України, як частина світової фінансової системи,
повинна бути організаційно та фінансово стійкою, наділена такими рисами, як
стабільність,

ефективність,

незалежність

та

конкурентоспроможність.

Натомість на практиці жодної з названих вище рис не досягнуто. При
найменших коливаннях на світових фінансових ринках внутрішній ринок
одразу відчуває на собі всі їх відлуння. Спостерігається посилення ролі та
влади світових учасників, особливо у банківській сфері, є постійна небезпека
боргової та фінансової залежності. Рівень небезпеки є тим вищим, чим нижчим
є економічний розвиток країни. Фінансова система поки що не здатна
виконувати своє призначення при найменших коливаннях, збуреннях та
фінансових шоках.
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Доведено, що в основі побудови фінансової системи повинні бути певні
принципи, знання та дотримання яких формує системний, отже, впорядкований
характер фінансових відносин між економічними суб‘єктами. Це своєрідні
правила поведінки економічних суб‘єктів, органів влади та управління, яких
повинні

дотримуватись

при

заключенні

господарських

угод

як

на

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, при прийнятті державними та
місцевими органами влади нормативно-правових актів тощо. Фактично
безсистемний

характер сучасної фінансової системи України свідчить про

відсутність мінімального набору ключових, базових, єдиних для всієї системи
принципів, на основі яких можна будувати фінансові відносини. Погляди
вчених та перелік принципів, а в деяких випадках характерних рис фінансової
системи представлені доволі широко, що фактично утруднює формування
робочої моделі фінансової системи. Поки що фінансова система функціонує в
основному за рахунок зусиль держави, яка витрачає колосальні ресурси на
підтримку окремих секторів економіки. Тому практично всі економічні
суб‘єкти розраховують на її допомогу.
З‘ясовано, що перелік завдань, які ставляться перед фінансовою системою,
у своїй більшості визначаються центральними органами влади та знаходять
своє відображення у фінансовій політиці, її стратегії і тактиці. Така практика
визначення завдань фінансової системи формується переважно, виходячи із
реальних проблем економіки та фінансів і, найменшою мірою, виходячи із
проблем самої системи. Проте саме проблеми фінансової системи, точніше –
проблеми її організації, не дозволяють належним чином вирішувати проблеми
реальної економіки. Фінансова система в її сучасному розбалансованому стані
видається неспроможною забезпечити фінансову стійкість економіки.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ
РОЗБУДОВИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
В умовах реформування господарського комплексу нашої держави, метою
якого є утвердження сучасної України як країни високих економічних,
політичних та соціальних стандартів, особливо актуальною є проблема
забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету.
Вирішення цієї вкрай важливої проблеми багато в чому залежить від
ефективної діяльності органів Державної фіскальної служби, оскільки нині
податкова служба забезпечує майже дві третини доходів зведеного бюджету
нашої

держави.

податкового

Стаття

присвячена

адміністрування.

дослідженню

Досліджено

деяких

сутність

аспектів

податкового

адміністрування, виявлено його недоліки та запропоновано заходи щодо
підвищення його ефективності.
Ключові слова: податки, адміністрування податків, метод податкового
адміністрування, податкові надходження, платники податків.
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Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі розвитку
ринкової економіки в Україні є вдосконалення фінансових взаємовідносин,
насамперед податкових, між суб‘єктами підприємницької діяльності та
органами ДФС України. Податкові надходження посідають центральне місце у
системі доходів держави. Безпосередньо за їхньою допомогою досягається
мобілізація основної частки фінансових ресурсів держави при формуванні
бюджетних

і

позабюджетних

фондів,

що

необхідні

для

фінансового

забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. Отже,
підвищення

ефективності

податкового

адміністрування

та

покращення

податкової роботи спрямовані на досягнення максимального наповнення
бюджету.
Теоретико-методологічні

та

науково-практичні

засади

податкового

адміністрування як частини науки про оподаткування розроблено провідними
зарубіжними вченими, серед яких: М. Аллінхем, С. Брю, А. Вагнер, Е. Енгель,
А. Лаффер, Е. Ліндаль, П. Лоранж, К. Макконел, Ф. Нітті, А. Сандмо, А. Сміт,
Ж. Сисмонді, В. Парето, П. Прудон, С. Холл та ін. Процеси управління
податковою

системою,

зокрема

у

частині

організації

податкового

адміністрування, перебувають у полі зору провідних українських ученихфінансистів. Помітний внесок у дослідження цієї проблеми зробили:
В. Андрущенко, Т. Бондарук, З. Варналій, О. Василик, С. Захарін, Т. Єфименко,
О. Іванішина, А. Кізима, А. Крисоватий, Я. Литвиненко, В. Луніна, В. Мельник,
П. Мельник, С. Онишко, В. Опарін, А. Соколовська, В. Суторміна,
С. Терещенко, О. Тимченко, В. Федосов, С. Юрій та ін. На жаль, нині в Україні
бракує системних досліджень, у центрі уваги яких перебували б актуальні
питання податкового адміністрування, підвищення його результативності та
ефективності.
Метою статті є дослідження особливостей податкового адміністрування в
сучасних

умовах.

Основне

завдання

полягає

у

визначенні

основних

організаційно-управлінських проблем, що виникають при виконанні, пошук
шляхів їх усунення та вирішення.
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Податкове адміністрування як особливий управлінський процес функціонує
в системі певних суспільних відносин. Окремі автори стверджують, що відносини,
які виникають під час стягнення податків і зборів, не можуть бути віднесені до
управлінських, оскільки в цих відносинах виступає публічний суб‘єкт – держава, а
не орган адміністративної юрисдикції – податкова адміністрація, а тому до
управлінських відносин у сфері податкового адміністрування слід відносити лише
ті, що виникають у зв‘язку із здійсненням податкового контролю, у яких
реалізуються адміністративні повноваження податкових органів [1].
На наш погляд, зміст поняття податкового адміністрування значно
ширший. По-перше, навіть якщо платник, сплачуючи податки, вступає, згідно з
теорією, у відносини не з певним органом, а з державою, його дії піддаються
управлінському впливу, тобто ці дії стали результатом певної управлінської
діяльності конкретних державних органів (парламенту, який запровадив
податок, або органу податкової служби, який встановив форму податкового
звіту та визначив рахунок для зарахування коштів). По-друге, з точки зору
інституційної економіки, управління податковими відносинами – це не лише
адміністративні рішення адміністративних органів відносно платників. Це
насамперед створення особливого середовища, у якому платники виявляють
бажання сплачувати податки добровільно (без примусу). Для цього, зокрема,
податкові органи ухвалюють рішення, спрямовані на спрощення звітування про
сплату податків (наприклад, із використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій). По-третє, платники податків, вступаючи у
відносини з державою, орієнтуються на роз‘яснення податкових органів
(зокрема щодо строків та обсягів сплати податків), які відповідно до закону
виконують певні функції у сфері оподаткування [2].
Метод податкового адміністрування – це сукупність теоретичних,
методичних і практичних положень, підходів, способів, прийомів, за
допомогою яких здійснюється податкове адміністрування у процесі реалізації
податкової політики держави.
Податкове

адміністрування

–

це

нормативно

регламентована

організаційно-розпорядча діяльність повноважних державних органів у сфері
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управління процесами оподаткування з метою забезпечення виконання вимог
податкового законодавства учасниками податкових відносин.
Процедура податкового адміністрування ґрунтується на податковому праві,
яке є сукупністю юридичних норм (правових приписів), що визначають правила
поведінки

учасників

правовідносин

у

сфері

оподаткування.

Джерелами

податкового права є Конституція України (у якій містяться конституційні приписи
про загальний порядок функціонування системи оподаткування), Податковий
кодекс України, інші законодавчі акти, що регулюють відносини у сфері
оподаткування, зокрема порядок взаємодії податкових органів і платників податків,
а також визначають їхні права та обов‘язки. Як вказують правознавці, метод
податкового права є фінансово-правовим і передбачає використання імперативних
норм (ідеться про безумовний характер імперативності), у яких закріплено
зобов‘язання щодо передачі коштів платників податків до бюджетів [5].
Адміністрування податків – це практичне втілення управлінськорозпорядчого

процесу,

реалізація

механізму

управління

податковими

відносинами, що орієнтовано на досягнення конкретних результатів. Виходячи
з того, що основними функціями податків є фіскальна та регулювальна,
податкове адміністрування має за мету повноцінне виконання вказаних
функцій. Фіскальна функція податків реалізується через забезпечення
податкових надходжень у належних обсягах і належні строки. Регулювальна
функція

податків

здійснюється

через

створення

стимулювальних

та

дестимулювальних важелів регулювання окремих економічних явищ і процесів
з урахуванням завдань державної соціально-економічної політики. Вважається,
що у практичному значенні підтвердженням високої ефективності реалізації
регулювальної функції податків є дотримання критеріїв та стандартів
податкової

політики,

які

визначаються

провідними

міжнародними

організаціями [3].
Отже, на підставі проаналізованих наукових позицій і авторського
розуміння поняття податкового адміністрування можемо зробити висновок, що
метою податкового адміністрування є організація управлінсько-розпорядчого
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процесу у сфері оподаткування, що спрямований на повноцінну реалізацію
функцій податків, передусім забезпечення податкових надходжень у належних
обсягах та належні строки, а також підтримку практичного регулювання
окремих економічних явищ і процесів з урахуванням завдань державної
соціально-економічної політики.
Податкове адміністрування як особливий управлінсько-розпорядчий
процес здійснюється за допомогою певного механізму. Механізм податкового
адміністрування – це сукупність форм, прийомів, методів, методик організації
податкових відносин та управління оподаткуванням з метою забезпечення
своєчасних і достатніх податкових надходжень, а також підтримки в державі
належної податкової дисципліни.
Механізм

податкового

адміністрування

як

складова

фіскального

механізму повинен забезпечити державу стійкими та надійними податковими
надходженнями (від 60 до 90% доходів бюджетів сучасних держав формуються
завдяки податкам), створивши таким чином умови для виконання державою
покладених на неї функцій шляхом фінансування створення відповідних
суспільних благ. Механізм податкового адміністрування має забезпечити
раціональну реалізацію моделі фіскального регулювання, що запроваджена в
державі. Механізм податкового адміністрування на практичному рівні зазвичай
містить податкове прогнозування і планування, облік платників податків,
інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування, податковий
контроль, податкове консультування та інші складові. Мета і завдання
податкової політики можуть бути досягнуті (виконані) лише за умови побудови
і функціонування ефективного механізму податкового адміністрування [4].
Сьогодні

актуальними

є

проблеми

розробки

механізмів

впливу

оподаткування на оптимальний розподіл та перерозподіл доходів, підтримку
конкуренції, розвиток фінансових ринків, ціну і цінність державних послуг.
Досить гостро постало питання уникнення подвійного оподаткування,
організації міжнародного співробітництва, протидії податковим злочинам.
Серед інших значущих питань – проблема підвищення ефективності
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податкового адміністрування. Цей напрям розробляється науковцями в
контексті загальної проблеми необхідності збалансування державних фінансів.
Актуальним напрямом розвідок є прогнозування та планування податкових
надходжень за окремими видами податків залежно від змін бази оподаткування з
урахуванням конкретних макро-, мезо- і мікропараметрів. Не менш значущою
проблемою для науки та практики є обґрунтування і методологія застосування
непрямих методів нарахування податкових платежів [7].
Нині, в результаті світової фінансово-економічної кризи, значна увага при
здійсненні адміністрування податків приділяється протидії уникненню від
оподаткування, вивченню ―податкової поведінки‖ платників в умовах
нестабільності, визначенню податкоспроможності платників, прогнозуванню та
моделюванню податкових ставок і бази оподаткування [6].
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1) податки

є

об‘єктивно

необхідним

елементом

фінансового

господарства будь-якої сучасної держави. За рахунок податків формується
переважна більшість доходів бюджетів різних рівнів, що дозволяє
акумулювати

централізовані

фінансові

ресурси

задля

фінансування

створення суспільних благ належної якості та належної кількості;
2) система податкового адміністрування, як і будь-яка інша система,
складається з окремих елементів. Елементи податкового адміністрування
відбивають зміст та особливості конкретних функцій органів управління у
сфері оподаткування;
3) механізм податкового адміністрування на практичному рівні
зазвичай містить податкове прогнозування і планування, облік платників
податків, інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування,
податковий контроль, податкове консультування та інші складові. Мета і
завдання податкової політики можуть бути досягнуті (виконані) лише за
умови побудови й функціонування ефективного механізму податкового
адміністрування;
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4) за допомогою податкового адміністрування забезпечуються повні
та своєчасні (відповідно до затверджених планів) надходження податків,
зборів,

інших

обов‘язкових

платежів.

Механізм

податкового

адміністрування спрямований на підтримку високої результативності
податкової системи, яка виявляється зокрема у належній реалізації всіх
притаманних їй функцій.
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ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОМУ ВЕКТОРІ РОЗВИТКУ
В статті розглядаються проблеми та інтереси України з інноваційноінвестиційної позиції. Запропоновано ряд економічних зрушень щодо реалізації
національних

економічних

інтересів.

Проаналізовано

інноваційні

та

інвестиційні процеси в державі, проблеми, що існують в даних секторах, їх
основні причини та шляхи розв’язання. Також, було встановлено важливість
фінансового забезпечення інвестиційного процесу та окреслено його механізм.
Ключові слова: інвестиції, інновації, економічний інтерес, глобалізація,
капітал, інвестори, національна економіка, конкуренція, фінансові ресурси,
прибуток.
Постановка проблеми. На сьогодні існує необхідність докорінного
оновлення національної економіки України на всіх її рівнях державного
управління. Також важливим є розширення національних інтересів в
інноваційно-інвестиційному

векторі

сучасного

розвитку.

Активізація

інноваційних процесів в освітній, науково-технічній та інформаційнокомунікаційній галузях повинна стати пріоритетною увагою держави, щоб
формувати структуру економічних знань і конкурентоспроможності України в
глобалізованому світі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній
науці питання, що стосуються проблеми інвестицій, інвестиційної діяльності та
інвестиційних процесів отримали досить широке висвітлення, займалися цим
питанням такі вчені як А.Абрамов, В.Бард, О.Баскакова, О.Бем-Баверк,
П.Вахрін,

К.Вікселля,

Л.Гітман,

У.Джевонс,

М.Джонк,

Е.Домар,

І.Добросердова, І.Зімін, Дж.Кейнс, А.Крутік, С.Коваль, К.Маркс, А.Мертенс,
Дж.Мілль,

Н.Мухетдінова,

М.Терещенко,

І.Фішер,

Е.Нікольская,

Р.Харрод,

Л.Сейко,

Е.Хансена,
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А.Сміт,

Дж.Хікс,

Г.Тунін,

Д.Шопенко,

К.Янковскій

і інші.Актуальність теми обумовлена тим, що супутником

ринкових перетворень в сучасній Україні стала сучасна інвестиційна криза.
Існує гостра недостатність внутрішніх джерел фінансування через залучення
іноземних капіталів, що, в свою чергу, є одним з методів регулювання
економічних процесів, як в світовій економіці, так і в сучасній Україні. Однак
залучення іноземних інвестицій породжує ризики і проблеми, пов'язані з
економічною безпекою країни.
Метою статті є методи активізації інвестиційно-інноваційної діяльності
на всіх рівнях управління, як основи економічного зростання.
Виклад основного матеріалу. У складних соціально-економічних умовах
Україна не може одна впоратися з усім потоком проблем і негараздів, що
утворюються щоденно в економічному просторі. Саме тому потрібні інвестиції
з інших країн, які допоможуть оживити промисловість і виробництво, тим
самим

забезпечуючи

Україні

стабілізацію

економіки.

Формування

сприятливого інвестиційного клімату – ось основне завдання, яке стоїть перед
нашою країною.
Тенденції розвитку світової економіки за останні роки свідчать про
зростання конкуренції майже в усіх галузях її економіки. Для успішної
боротьби на своїх ринках державі необхідно або зменшувати ціну на
продукцію, що веде до скорочення прибутків, або пропонувати альтернативні
продукти, які не схожі на продукти і послуги конкурентів, проте здійснити це
практично неможливо. Так як Україна не прагне до скорочення своїх прибутків,
ефективним варіантом стратегії її зростання на конкурентному ринку –
впровадження інновацій [1, с.502].
В даний час все більшого значення відводиться інноваціям, оскільки саме
інновації мають найвищу цінність в порівнянні з іншими методами росту.
Проте, разом із цим існує і інша проблема. В силу цілого ряду
макроекономічних

чинників,

спостерігаються

несприятливі

тенденції

в

розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. У зв‘язку з цим,
стратегія інновацій на багатьох підприємствах заміщається стеженням за
конкурентами і копіюванням їх дій [2, с.32].
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В Україні стеження за конкурентами широко поширене і це природно
для сучасного економічного ринку. В цілому, це позитивне явище, хоча і тут
несе певну проблематику. Вкрай складно знайти межу між конкурентним
аналізом і промисловим шпигунством.
Залучення фінансових ресурсів іноземних інвесторів, як і трансфер
технологій з-за кордону, визначається як основне джерело забезпечення
розвитку національної економіки. Україна приваблює іноземних інвесторів
дешевим ринком праці та можливістю збуту продукції на території як самої
України, так і держав, розташованих поруч, в основному Росії та країн
Європейського союзу. На рис. 1 можна побачити структуру прямих іноземних
інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності. Велика
частина інвестицій припадає на промисловість – 31, 5%, в цей відсоток входять
відповідно переробна промисловість (26,9%), добувна промисловість (3,0%),
поставки електроенергії, газу, пару (1,4%), водопостачання ( 0,2%).
Наступний сектор – це фінансова і страхова діяльність – 25,9 % , за нею
йдуть оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів – 13,3%. Є менш інвестиційно-привабливими сектор операцій з
нерухомістю - 8,4%, професійна, науково-технічна діяльність – 5,6%,
інформація і телекомунікація – 4,1%. На інші види економічної діяльності
приходить 11,2% інвестицій [3].
Прямі іноземні інвестиції – це своєрідне вкладення капіталу в економіку
іншої країни з певними цілями. Під цими цілями мається на увазі економічний
інтерес однієї держави по відношенню до іншої. Даний процес є дуже
важливою формою капіталовкладень, перш за все для країн, економіка яких
перебуває в стані свого розвитку. Такий капітал може сприяти вдосконаленню
виробництва, реалізації важливих проектів, надходженню нових технологій і
методів ведення управління [4, с.201].
За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних
інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 липня 2015 склав
42,85 млрд. доларів. Це на 1,78 млрд. доларів або на 4,3% більше, ніж
кварталом раніше [3].
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На жаль, економіка нашої країни не має чітко розробленої стратегії
розвитку свого інвестиційного та інноваційного потенціалу. У сукупності з
нестабільною політичною і економічною ситуацією в Україні, шанси на
збільшення інвестицій з країн світової економіки постійно знижуються, цим і
обґрунтований відтік інвестицій з нашої держави. Останнім часом, окрім
існуючої

фінансової та економічної кризи до основних проблем України

додалася ще одна – систематичні рейдерські атаки іноземних підприємств на
українські та зарубіжні фірми, які знаходяться на території України.
Доцільно було б здійснити докорінний перегляд існуючої інвестиційноінноваційної політики в нашій країні, яка, незважаючи на проголошення
прийнятого курсу на науково-технічне співробітництво у світовій економіці,
продовжує ігнорувати його. Тому, державі необхідно встановити жорсткий
контроль над дотриманням всіх умов щодо виконання призначених курсів, що в
свою чергу призведе до бажаного розвитку інвестиційної та інноваційної
політики, а також до економічного підняття української економіки в цілому.
Міжнародний рух капіталів в даний час є важливою рушійною силою
розвитку світової економіки і основою міжнародних економічних відносин. Без
часткового втручання світової економіки у національну неможливо її ефективне
функціонування. Включення України в систему світогосподарських відносин
передбачає перехід від традиційних, в основному, торгових відносин, до
кооперування, розвитку якісно нових форм капіталообміну. При цьому особливої
актуальності набуває дослідження форм, методів і основних напрямів залучення
іноземних інвестицій в економіку України, які відповідали б інтересам, як
зарубіжних інвесторів, так і української економіки в цілому [5, с.200].
Також існує проблематика в національній економіці України з позицій
впровадження інновацій. Основною причиною, що гальмує становлення
національної інноваційної економіки є низький рівень підприємницької
активності вітчизняних суб‘єктів господарювання, особливо в наукоємних
видах бізнесу. Ця проблема є нагальною і повинна перебувати у фокусі
державної інноваційної політики.
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Перш за все, необхідно розуміти, що основними суб‘єктами інноваційної
діяльності є підприємці. Саме вони наполегливо втілюють ідеї в привабливі для
споживачів товари. Підприємець – єдиний суб‘єкт, який усвідомлено працює в
сфері комерціалізації «ідей і образів», намагаючись матеріалізувати їх і
продати. І якщо підприємця не існує, або ж він не активний, всі інститути
самостійно інноваційну економіку країни не сформують [6, с.5].
До фінансового регулювання входить система інструментів, за допомогою
яких держава впливає на фінансову діяльність підприємства. З одного боку, це
ставки податків, зборів, механізм їх стягнення, а з іншого – інструменти державної
фінансової підтримки у вигляді бюджетних позик або дотацій. Ця частина
фінансового механізму не залежить від внутрішніх зусиль підприємства і повинна
бути прийнята підприємством як умова зовнішнього середовища, в якій вони
можуть пристосуватися в процесі своєї господарської діяльності.
Фінансове

забезпечення

інноваційного

процесу

–

це

покриття

інноваційних витрат за рахунок фінансових ресурсів. Формами фінансового
забезпечення є самофінансування, кредитування і державне фінансування, а
інструментами механізму фінансового забезпечення є склад і структура його
основних джерел. Вони визначають не тільки політику фінансування
господарської діяльності підприємства, а й впливають на фінансові результати
його діяльності [7, с.132].
Отже, основною проблемою на шляху створення інноваційної та
інвестиційної економіки є низька підприємницька активність вітчизняного
бізнесу. Крім того, несприятлива політика залучення інвестицій в національну
економіку України, яка має відповідати певним вимогам і умовам, які
покликані закласти основу стабільного припливу капіталу. Серед цих вимог:
стабільність законодавства, створення чіткої правової бази для іноземного
підприємця в фінансовому та податковому законодавстві, корінне технологічне
оновлення національної економіки, залучення внутрішніх фінансових резервів
на наукові дослідження та впровадження їх результатів у виробництво,
залучення фінансових ресурсів іноземних інвесторів. В цілому, створення
сприятливого

інноваційно-інвестиційного
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клімату

в

Україні

сприятиме

пожвавленню національної підприємницької діяльності, що в свою чергу
зумовить приплив зарубіжних приватних підприємницьких інвестицій та
повернення раніше експортованих капіталів з-за кордону.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
У статті розглянуто актуальні проблеми реформування системи пенсійного
забезпечення в Україні. Проаналізовано вплив законодавчих змін у сфері
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пенсійного забезпечення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
країни, визначено суперечливі аспекти пенсійного реформування в країні.
Ключові слова: пенсія, пенсійна система, пенсійна реформа, страховий стаж,
пенсійне забезпечення, соціальна сфера, солідарна система, накопичувальна
система, фінансові інструменти.
Постановка проблеми. Недосконалість пенсійної системи України на
сьогодні є надзвичайно актуальним питанням, адже створення належної
трирівневої системи пенсійного забезпечення так і не відбулося. Упродовж
періоду незалежності системі державного пенсійного забезпечення належить
основна роль у забезпеченні матеріального добробуту значної частини
населення України. Незважаючи на те, що під час реформування пенсійної
системи запроваджено недержавне пенсійне забезпечення, воно не має
відчутного впливу на соціальне становище в країні. Сьогодні виплати в межах
державного пенсійного страхування слугують основним джерелом доходу для
третини населення країни. Тож від ефективності виконання державним
пенсійним страхуванням властивих йому функцій безпосередньо залежить
соціально-економічний розвиток країни.
Необхідність реформування системи пенсійного забезпечення обумовлена
низкою

факторів:

економічних,

демографічних,

соціально-політичних.

Особливо актуально це питання стоїть у багатьох країнах світу, незалежно від
рівня економічного розвитку, в умовах затяжної рецесії економіки і, відповідно,
загостренні проблем ефективності перерозподілу і соціальної справедливості.
Це обумовлено як демографічними факторами (старіння населення, зміна його
вікової структури), так і економічними, пов‘язаними з глобальною кризою
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у формування
національної концепції пенсійного забезпечення і реформування зробили
С.Березіна, І. Ярошенко, В. Геєць, В. Гордієнко, Ю. Драбкіна, Б. Зайчук,
С. Злупко, В. Колбун, Л. Ларіонова, Е. Лібанова, Б. Надточій, Ю. Палкін,
М.Папієв, І. Сахань, С. Сивак, Б. Сташків, Н. Тихоненко, О. Хмелевська,
Л.Чернова, В. Яценко та ін. Вони досліджували основні поняття системи
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пенсійного забезпечення, аналізували нормативно-правову базу її існування,
досвід зарубіжних країн у цій галузі, питання створення недержавних
пенсійних фондів тощо.
Проте

зазначені

питання

продовжують

залишатися

актуальними,

невичерпаними і потребують подальшого дослідження, адже зачіпають
інтереси всіх соціальних верств – пенсіонерів, працездатного населення,
молоді, стосуються проблеми зайнятості та вивільнення робочих місць,
реалізації державою соціальних гарантій населенню.
Метою статті є дослідження наявних проблем системи пенсійного
забезпечення в Україні та виокремлення основних напрямів її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. У статті 46 Конституції України закріплено
право громадян на соціальний захист. Воно гарантується та забезпечується
загальнообов‘язковим

державним

соціальним

страхуванням

за

рахунок

страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також
бюджетних та інших джерел фінансування соціального захисту населення.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом
існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом [4].
Законодавством України передбачено впровадження трирівневої пенсійної
системи.

Перший

рівень

–

солідарна

система

загальнообов‘язкового

державного пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності та
субсидування і здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг за
рахунок коштів Пенсійного фонду.
Другий

рівень

–

накопичувальна

система

загальнообов‘язкового

державного пенсійного страхування, яка базується на засадах обов‘язкового
накопичення пенсійних коштів і здійснення фінансування витрат на оплату
договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в
порядку, передбаченому законом.
Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, яка
ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх
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об‘єднань

у

формуванні

пенсійних

накопичень

з

метою

отримання

громадянами пенсійних виплат, що буде доповненням до пенсійних виплат з
першого та другого рівнів.
Усі наведені вимоги та розгалужена інфраструктура системи спрямовані на
забезпечення належного рівня захисту пенсійних заощаджень і майнових прав
застрахованих осіб у системі обов‘язкового та добровільного пенсійного
страхування.
Солідарна та накопичувальна системи складають перший і другий рівні
пенсійного забезпечення в Україні й становлять систему загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування. Другий і третій рівні пенсійного
забезпечення є системою накопичувального пенсійного забезпечення.
Громадяни України можуть бути учасниками й отримувати пенсійні
виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні.
Обов‘язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних
рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних
виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення. Участь
іноземців та осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення України
та участь громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються
законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода
на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України.
Доцільно наголосити, що Україна стала суб‘єктом міжнародного права з
часу проголошення її незалежності, і вже тоді необхідно було здійснювати
реформи в усіх сферах діяльності, у тому числі і в пенсійному забезпеченні.
Оскільки такої не відбулося, то проведення пенсійної реформи поряд з іншими
проблемами є першочерговим завданням сьогодення.
Наразі в Україні функціонують лише перший та третій рівні пенсійного
забезпечення, тоді як другий досі не запроваджено. На нашу думку,
функціонування накопичувальної складової пенсійної системи докорінним
чином

відрізняється

від

функціонування

солідарної

системи.

Але

й

передбачувана накопичувальна конструкція не є однорідною, оскільки існує
низка відмінностей, які мають принциповий характер (табл. 1).
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Таблиця 1
Особливості функціонування складових пенсійної системи
Характеристика
Обов‘язковість сплати
Законодавча закріпленість
Нецільовий характер
Індивідуальна безоплатність
Примусовий характер
Некаральний характер
Право власності на пенсійні
внески
Ставка пенсійного внеску
Суб„єктність визначення
розміру ставки пенсійного
внеску
Джерело: [3].

Складові пенсійної системи
обов‘язкова
oбов‘язкова
добровільна
солідарна
накопичувальна
накопичувальна
обов‘язкова
обов‘язкова
необов‘язкова
так
так
ні
умовно відсутній
відсутній
відсутній
умовно відсутня
відсутня
відсутня
так
так
ні
так
так
ні
держава
учасник
учасник
фіксована
визначається
актуарно

фіксована
визначається
державою

нефіксована
визначається
учасником та
роботодавцем

Отже, як видно з таблиці, складові пропонованої пенсійної системи мають
свої особливості й переваги одна над одною. Наприклад, обов‟язковість сплати
можемо розцінювати як негативний тягар для платника, але обов‟язковість
виплати пенсійних сум – навпаки, тобто обов‟язковість сплати дає змогу
спрогнозувати кількість ресурсів у активах фінансових установ тощо.
Дослідивши стан пенсійного забезпечення в Україні можна зробити
висновки, що наявна пенсійна система перебуває в надзвичайно складному
фінансовому становищі та не забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу
для прийнятного рівня життєдіяльності. Назріла необхідність вдосконалення
функціонування пенсійного забезпечення в Україні, адже її ефективна діяльність є
передумовою підвищення рівня соціального захисту в державі.
Наявна система пенсійного страхування не виконує належним чином свого
головного завдання, оскільки розмір пенсій здебільшого не дає можливості
підтримувати мінімальний рівень життєдіяльності .
Можна виділити такі основні проблеми пенсійної системи України на
сучасному етапі:
 низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного віку;
 незбалансований бюджет Пенсійного фонду.
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Пенсії для більшості людей залишаються мізерними, засоби, що
поступають на їх виплату в масштабі країни величезні, а їх сума з року в рік
зростає з несумісними для економіки можливостями та темпами.
Основними факторами незадовільного функціонування пенсійної системи є:
 складна демографічна ситуація та негативні перспективи її
розвитку;
 макроекономічний стан держави (інфляція, безробіття, економічні
кризи тощо);
 значна ―тінізація‖ виплат працівникам.
Демографічна ситуація у державі в сучасних умовах погіршується й
поступово переростає в кризу. Відбувається процес старіння населення,
зменшується його загальна чисельність, погіршується співвідношення між
працездатним населенням і пенсіонерами. Усі ці тенденції негативно
впливають на фінансування пенсійних виплат, отже вимагають пошуку нових
джерел фінансових ресурсів для даних цілей.
Більшість учених та фахівців вважають, що додатковим ресурсом
залучення коштів для пенсійних виплат може бути обов'язкове накопичувальне
пенсійне страхування, яке формує другий рівень національної пенсійної
системи. З огляду на це, дане питання є актуальним і потребує детального та
всебічного дослідження.
Негативний вплив на пенсійну систему справляє й макроекономічна
ситуація в Україні. Враховуючи те, що розмір страхових внесків безпосередньо
залежить від величини фонду оплати праці, в цілому низький рівень заробітних
плат призводить до недостатнього обсягу надходжень до пенсійного фонду.
Незадовільне

макроекономічне

становище

зумовлює

низький

рівень

надходжень і до державного бюджету України, що унеможливлює достатнє
покриття дефіциту пенсійного фонду за рахунок державних коштів.
Ще одним фактором, який негативно впливає на розвиток пенсійної
системи України, є значна ―тонізація‖ виплат працівникам. Вона полягає в
тому, що роботодавці, виплачуючи заробітну плату своїм працівникам,
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приховують її від оподаткування й не сплачують внесків до фондів соціального
страхування.

Це

пов‘язано,

насамперед,

із

великим

―соціальним

навантаженням‖ на трудові виплати працівникам [5, c. 75].
Роботодавцям не вигідно виплачувати заробітну плату легально, оскільки
вони несуть значні додаткові витрати, пов'язані з соціальним страхуванням
своїх працівників, а працівникам, зважаючи на низький рівень заробітних плат,
вигідніше отримувати вищу заробітну плату нелегально, ніж набагато нижчу,
але

легально.

Тому

виплата

працівникам

зарплат

нелегально,

без

оподаткування й перерахування внесків до фондів соціального страхування, є
надзвичайно поширеною практикою.
Реформування механізму функціонування соціальних фондів держави
доцільно здійснювати на основі:


чіткого визначення джерел і розмірів фінансування за різними

видами соціального страхування;


централізації та впорядкування збирання страхових внесків;



удосконалення

методів

контролю

та

підвищення

ролі

соціальних партнерів в управлінні соціальним страхуванням;


збереження державних соціальних гарантій;



створення економічних передумов зростання заробітної плати

як найважливішого фактора розвитку соціального страхування.
Для запровадження і функціонування обов‘язкової накопичувальної
системи в Україні необхідним є забезпечення таких умов:
– підвищення рівня заробітної плати застрахованих осіб і її детінізація.
Оскільки

внески

до

Накопичувального

фонду

відраховуватимуться

безпосередньо із заробітної плати громадян, це не повинно негативно вплинути
на реальний рівень доходів, що може бути забезпечено лише за рахунок
зростання таких доходів;
– забезпечення економічного зростання в країні при щорічному збільшенні
ВВП не менше, ніж на 2 % [6];
– виплата пенсій у солідарній системі пенсійного страхування на рівні
прожиткового мінімуму;
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– збалансованість бюджету Пенсійного фонду України [6];
– формування інституційних складових накопичувальної системи (системи
персоніфікованого обліку пенсійних накопичень, автоматизованого звітування
про стан накопичувальних пенсійних рахунків, системи акумуляції і обліку
внесків, сумісної із системою електронних переказів банків) на основі
інформаційних

технологій

взаємодії

Пенсійного

фонду,

роботодавців,

застрахованих осіб, компаній з управління активами, банку-зберігача та
створення програмного забезпечення;
– використання досвіду роботи системи недержавного пенсійного
забезпечення, який є необхідним, насамперед, для оцінювання ефективності
механізму інвестування пенсійних активів, що є практично однаковим і в
обов‘язковій,

і

в

добровільній

накопичувальних

пенсійних

системах

[7, с. 60].
Як

альтернативу,

можна

запропонувати

поступовий

перехід

до

недержавного пенсійного страхування з вільним вибором страховика. Але є ряд
факторів, які стримують розвиток недержавного пенсійного страхування
(рис.1).
Фактори

недостатність інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів

недотримання строків упровадження накопичувальної системи пенсійної
страхування
недовіра населення до діяльності недержавних пенсійних фондів
значне податкове навантаження фондів соціального страхування на
роботодавців

Рис. 1. Фактори, які стримують розвиток недержавного пенсійного
страхування в Україні
Враховуючи описані фактори, на нашу думку, для реалізації пенсійної
реформи потрібно провести такі першочергові заходи:
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внести зміни до податкового законодавства щодо виведення

внесків на додаткове пенсійне страхування з-під оподаткування податком
на доходи фізичних осіб;


знизити відрахування до розподільчої пенсійної системи;



створити єдиний регулятор як страхового ринку, так і

державного та недержавного пенсійного страхування [2].
Солідарна пенсійна система – існуючий перший рівень української
пенсійної системи в умовах демографічної кризи неспроможна фінансово
забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів. Оскільки вона передбачає
утримання громадян пенсійного віку наступними поколіннями працюючих, то
може ефективно функціонувати лише за умови розширеного відтворення
поколінь. Для підвищення її фінансової стійкості й пошуку нових джерел
фінансування потрібно:

―тінізації‖

розробити заходи, які сприяли б призупиненню процесів
доходів

населення,

у

тому

числі

заробітної

плати,

приховування їх від оподаткування;


підвищити розмір заробітної плати та інших доходів

населення. У сучасних умовах рівень заробітної плати працівників не
повною мірою відповідає реальній вартості робочої сили. Заробітки
працівників повинні надавати їм можливість не тільки сплачувати
податки й страхові внески, підвищувати рівень споживання, а й робити
відповідні заощадження в банківських установах, формуючи тим самим
фінансові ресурси для інвестування національної економіки;


залучити підприємців, які працюють за спрощеною системою

оподаткування до сплати пенсійних внесків. У свою чергу, співпраця з
контролюючими державними органами дасть поштовх до легалізації
найманих працівників. Для останніх можливе запровадження пенсійних
канікул на певний строк, з поетапним підвищенням сплати пенсійних
внесків у майбутньому [1, c. 201].
Сучасний стан соціально-економічного розвитку країни, в умовах якого
доводиться запроваджувати обов‘язкове накопичувальне пенсійне страхування,
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є об‘єктивно непростим, тому потрібно визначити комплекс заходів щодо його
втілення.
Серед основних пріоритетів, які б дозволили ефективно ввести другий і
третій рівні пенсійної системи, доцільно виділити:


формування базових макроекономічних передумов. Серед них

– постійне зростання щонайменше на 3-4 % ВВП держави порівняно до
попередніх років, зниження рівня безробіття за рахунок створення нових
робочих місць, невисокі темпи інфляції, підвищення заробітної плати;


підвищення

інвестиційної

привабливості

фінансових

інструментів для вкладення коштів накопичувальних пенсійних програм.
Формування

стабільного

економічної

та

фінансового

соціальної

ринку

інфраструктури

сприятиме
держави,

розвитку
скорішому

подоланню фінансової кризи;


економічне виховання молоді та населення працездатного

віку щодо запровадження обов‘язкового накопичувального пенсійного
страхування, визначення його переваг для кожного громадянина. Для
цього доцільно запровадити у школах факультативи, у вищих навчальних
закладах ввести спецкурс ―Основи пенсійної реформи в Україні‖, в
організаціях, установах і на підприємствах проводити навчальні семінари
з питань використання накопичувальних пенсійних програм. У засобах
масової інформації проводити роз'яснювальну роботу, на телебаченні
створювати освітні програми про формування національної пенсійної
моделі;


забезпечення інституціональної готовності пенсійної системи,

яка передбачає створення інфраструктури та механізмів її ефективного
управління.
Висновки. Запропоновані напрями реформування в кризових умовах не
визначають реальних економічних важелів впливу на збільшення надходжень
до пенсійної системи України. Тому вважаємо, що вони є скоріше
інструментами подолання дефіциту коштів, ніж виваженими складовими
реформування системи пенсійного забезпечення.
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Реальними і першочерговими кроками в напрямку реалізації окреслених
векторів

реформування

на

шляху

вдосконалення

системи

пенсійного

забезпечення мають стати комплексні системні заходи щодо детінізації
економіки, створення робочих місць, легалізація ринку праці, зниження тиску
на фонд оплати праці і спрощення податкового адміністрування, забезпечення
належного рівня заробітної плати і доходів населення. Органічне поєднання
комплексу вищезазначених заходів є реальним підґрунтям реформування
системи пенсійного забезпечення України в сучасних умовах.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАХОВОЇ ПОСЛУГИ ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ
ТА ВИДИ
У статті розглянуто економічну сутність страхових послуг, їх функції,
зокрема представлена порівняльна характеристика даній дефініції. Детально
наведені класифікації страхових послуг та визначено особливості їх надання.
Проаналізовано основні страхові послуги,

що надаються страховими

компаніями України та користуються найбільшим попитом.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова послуга, страхова
компанія, страхувальники, страховики.
На сучасному етапі потенційна роль і необхідність всебічного розвитку
страхових послуг є особливо важливим, оскільки для усунення наслідків
реалізації прямих та опосередкованих збитків саме відшкодування останніх
через систему страхування має позитивні макроекономічні наслідки.
Досконала система надання страхових послуг є підґрунтям забезпечення
більш високого рівня стабільності народногосподарського відтворювального
процесу, досягненням соціальної злагоди, гарантом високого рівня життя
населення.
Дослідженню

страхових

правовідносин,

зокрема

майнових,

були

присвячені праці представників дореволюційної доби. Зокрема це роботи
В.Р.Ідельсона,

Д.І.Мейєра,

Г.Ф.Шершеневича

тощо.

Правові

питання

майнового страхування в економічних зв‘язках радянського періоду частково
висвітлювалися: Є.Н. Гендзехадзе, К.О. Граве, Л.А. Лунцем, О.С.Іоффе,
В.К. Райхером, В.І.Серебровським, В.М. Яковлєвим, М.Я. Шиміновою. Також,
питанням страхових правовідносин було присвячено праці В.В. Аленичева,
Д.А. Петрова, Є.О.Суханова.
Страхова послуга тісно пов‘язана зі страховим ринком який обумовлює
властивості, якими відрізняється страхова послуга від інших товарів. Розуміння
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цього зв‘язку дає змогу усвідомити характерні ознаки страхової послуги та її
економічну природу.
Продавцями на страховому ринку виступають страхові організації –
страховики. В Україні статус страховиків визначено Законом України «Про
страхування», ст. 2 якого зазначає: «Страховиками визначаються фінансові
установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств
або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про
господарські товариства», з урахуванням особливостей, передбачених цим
Законом» [5]. Але як і будь яка діяльність даний вид діяльності має бути
забезпечений ліцензією. Продавцями на страховому ринку можуть також бути
державні страхові організації й товариства взаємного страхування.
Покупцями

на

страховому

ринку

є

страхувальники.

Статус

страхувальників визначено статтею 3 Закону України «Про страхування»:
«Страхувальниками визначаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які
уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками
відповідно до законодавства України» [5].
Товар, який пропонують страховики, офіційного тлумачення у вище
згаданому Законі відсутнє. Проте необхідно врахувати одну особливість.
Страхова послуга на підставі Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12. 07. 2001 р. ғ 2664-ПІ
належить до категорії фінансових послуг, як і послуги банків та інших
фінансових установ [6].
Зрозуміло, що страхова організація продає на ринку не матеріальний
товар. Тож «страховий товар», виходячи з цього, можна кваліфікувати як
послугу. Отже страхова компанія продає на ринку послугу. У спеціальній
літературі можна знайти найрізноманітніші думки з приводу визначення
об‘єкта купівлі-продажу на страховому ринку. Трактування поняття «страхова
послуга» вітчизняними ученими наведено у таблиці 1.
Страхова послуга — продукт праці колективу страхової компанії, що
задовольняє потребу страхувальника у безпеці в обмін на грошовий еквівалент
у формі страхової премії [2, с. 115].
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Таблиця 1.
Трактування поняття «страхова послуга» вітчизняними ученими
Автори

Визначення

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л.

Страхова послуга — товар, що його страхова
компанія пропонує страхувальникові за певну
плату (страхову премію).

Внукова Н. М., Успаленко В. І.,
Яременко Л. В., та ін.
Вовчак О. Д.,. Завійська О. І.

Страхова послуга — це специфічний товар,
запропонований на страховому ринку.
Під страховою послугою розуміють договірну
послугу на визначених умовах, яка полягає у
здійсненні відшкодування матеріальних збитків,
понесених особою, яка є учасником договірних
відносин.
Страховий продукт (послуга) — це комплекс
цивільно-правових відносин щодо захисту
майнових інтересів громадян та юридичних осіб
у разі настання певних подій (страхових
випадків), визначених договором страхування
або чинним законодавством.
Страхова послуга — це фінансова послуга у
вигляді продажу юридично оформлених
зобов‘язань з надання страхового захисту, яку
пропонують на ринку страховики потенційним
страхувальникам.
Є продуктом цілеспрямованої діяльності
страхової компанії та пропонується на
страховому ринку на умовах еквівалентного
обміну з метою отримання прибутку.
Страхові послуги — це кінцевий результат
діяльності страхової компанії щодо задоволення
потреб клієнтів, пов‘язаних із захистом їх
майнових та особистих інтересів
Страхова послуга є однією з багатьох форм
прояву об'єктивної категорії страхування. Вона
є специфічною послугою. її існування
зумовлюється потребою суспільства у
страховому захисті. У сучасних умовах ця
потреба реалізується, з одного боку, через
систему державного загальнообов'язкового
соціального страхування. А з другого — за
допомогою комерційного страхування.
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Аналізуючи праці відомих вчених щодо сутності властивостей страхових
послуг та їх види, можна зробити висновок, що, в основному, немає великих
розбіжностей у поглядах науковців. Крім того, вважається за доцільне
виокремити особливості страхових послуг, що представлено на рис.1.
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Страхова послуга
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замовлення клієнта

Рис. 1. Особливості страхової послуги
Невідчутність характеризується тим, що страхову послугу неможливо
відчути, доторкнутися до неї, тобто вона виражена у формі припущення про
настання страхового ринку.
Нестаріння страхової послуги зумовлено тим, що на відміну від товару,
який має декілька життєвих циклів, важливішим з яких є старіння, страхова
послуга не старіє. Це насамперед пов‘язано із сутністю та необхідністю
страхового захисту, що вимагає його збереження та доповнення у часі.
Наступною особливість страхової послуги є суспільна корисність, яка
дозволяє їй зайняти відповідно місце на ринку послуг не залежно від того, для
великої чи маленької групи страхувальників вона була створена.
Важливою характеристикою страхової послуги є рівновага між вартістю
послуги та корисним ефектом від її надання.
Неможливість збереження страхової послуги полягає у тому, що а ні
страховики, а ні страхувальники не мають змоги накопичувати та зберігати
страхову послугу через її невідчутність.
І останньою особливістю страхової послуги є те, що для її здійснення
потрібен клієнт. Виробництво товару пов‘язано із ризиком, чи купить товар
споживач чи ні. У той же час страхова компанія виконується тільки на
замовлення клієнта [3, c.108].
За спеціалізацією страхової компанії страхові послуги поділено на
страхові послуги у страхуванні життя і страхові послуги в загальному
страхуванні. Логічність такого поділу випливає з вимог Закону України «Про
страхування», згідно з яким страхові компанії, що мають ліцензію на
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страхування життя, автоматично втрачають право на отримання ліцензій на
види загального страхування.
Таким чином, чітко вирізняється спеціалізація страхової компанії на
довгостроковому

накопичувальному

страхуванні

чи

короткостроковому

ризиковому страхуванні, різниця між якими є суттєвою. Предмет договору
страхування виділено статтею 980 (глава 67) Цивільного кодексу України.
Використання цієї ознаки дозволяє класифікувати страхові послуги на
три групи (рис. 2.).

Класифікація страхових послуг

Спеціалізація
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Страхові послуг у страхуванні життя
Страхові послуги в загальному страхуванні

Страхові послуги в особистому страхуванні

Предмет
договору
страхування

Страхові послуги в майновому страхуванні
Страхові послуги у страхуванні відповідальності

Умови
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Добровільні страхові послуги

Обов‘язкові страхові послуги

Рис. 2. Класифікація страхових послуг
1. Страхові послуги в майновому страхуванні, де майновий інтерес
страхувальника пов'язаний з правом володіння, користування та розпорядження
майном;
2. Страхові послуги в особистому страхуванні, що покривають майнові
інтереси фізичних осіб, пов'язані з ризиками особистого походження.
3. Страхові послуги у страхуванні відповідальності, що забезпечують
страховий захист майнових інтересів як фізичних, так і юридичних осіб,
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пов'язаних з імовірністю заподіяння шкоди життю, здоров'ю чи майну третьої
фізичної особи аби майну третьої юридичної особи.
Основні страхові послуги, що надаються страховими компаніями України
представлено на рис. 3.
Послуги особистого
страхування
- страхування життя та
пенсій;
страхування
від
нещасних випадків;
- медичне страхування.

Послуги у сфері
кредитного
страхування
- страхування
фінансових кредитів;
- страхування товарних
кредитів;
- страхування
споживчих кредитів;
- страхування кредитів
наданих під заставу;
- страхування гарантій.

Послуги зі страхування
відповідальності
- страхування
відповідальності на
транспорті;
- страхування інших
видів відповідальності.
Страхові
послуги
Послуги майнового
страхування

Послуги
перестрахування
- перестрахування;
- співстрахування.

- страхування майна
юридичних осіб;
- страхування майна
фізичних осіб;
- страхування
транспортних засобів
та вантажів;
- страхування
кредитних та
фінансових ризиків;
- страхування від втрат
прибутку.

Рисунок 3. Види страхових послуг
Страхові послуги можуть бути надані на умовах обов'язковості і
добровільності. Так, за формою проведення страхування поділяють на
обов'язкове і добровільне. Усі види добровільного та обов'язкового страхування
законодавчо визначені статтями 6 та 7 Закону України «Про страхування».
Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються
правилами страхування, які встановлюють самостійно страхові компанії
відповідно до вимог Закону України "Про страхування". Обов'язкові види
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страхування здійснюються у відповідності до ст. 7 Закону України "Про
страхування" та відповідних Постанов Кабінету Міністрів України [5].
Визначають здебільшого три функції страхової послуги:
1. Властива формуванню страхового фонду, який створюється для
відшкодування втрат, що виникають внаслідок реалізації певних страхових
випадків.
2. Спрямована на безпосереднє грошове відшкодування збитків, яке
зазнали страхувальники. Саме через цю функцію найповніше реалізується
об‘єктивна потреба у страховому захисті.
3. Зумовлюється специфікою економічних відносин, що виникають між
страхувальником і страховиком. Оскільки страховик бере на себе ризик і
зобов‘язується відшкодувати збитки при його настанні, то він економічно
зацікавлений створити умови для обмеження ризику. Щоб досягти цього,
страховик обумовлює дії страхувальника відносно недопущення збільшення
ступеня ризику і намагається сам створити умови для упередження втрат
страхувальника. Страховик також зацікавлений в упорядкуванні законодавства,
чіткому визначенні меж громадської економіко-правової відповідальності
страхувальника [1, с.8-12].
Страхова послуга виражає відносини між страховою компанією і
конкретним страхувальником і являє собою комплекс чітко визначених
якостей:
- технічних характеристик - опису ризиків та об'єктів страхування;
- юридичних умов - гарантія або відповідальність страховика після сплати
страхової премії, виплата відшкодування, застереження, винятки і т. д.;
- економічних умов - ціна послуги, страхова сума, франшиза, методи
індексації і т. д.;
- додаткових послуг і сервісу, що надаються страховиком [8].
Страхова послуга виступає як специфічна послуга. На неї є попит,
оскільки існує потреба в страховому захисті, котра реалізується на практиці як
страховий інтерес. Логічний ланцюжок тут такий: в основі потреби в
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страховому захисті лежить страховий ризик; реалізація страхового ризику
призводить до майнового збитку; майновий збиток у свою чергу зачіпає
майнові інтереси; потреба захистити свої майнові інтереси породжує страховий
інтерес; страховий інтерес реалізується у вигляді потреби отримати страховий
захист від певних ризиків. Специфічні характеристики притаманні страховим
послугам наступні:
- страхова послуга є фінансовою послугою;
- страхові послуги мають право надавати лише страхові
компанії за наявності в них ліцензії на право проводити певні види
страхування;
- страхова послуга має добровільний та обов‘язковий характер;
- надання страхової послуги завжди юридично оформлюється;
- страхова послуга для сторін договору страхування має чітко
виражений ризиковий характер;
- плата за страхову послугу розподілена в межах замкненого
кола страхувальників. Так як, страхову премію сплачує велика
кількість осіб, а страхову виплату отримують тільки деякі з них – ті,
кого торкнеться страхова подія [7].
Підсумовуючи, слід зазначити, що термін «страхова послуга» втілює у
собі сутнісні характеристики дій страховика, підкреслює належність страхової
діяльності до ринку фінансових послуг, а термін «страховий продукт» втілює
ринкові характеристики страхових послуг, та підкреслює належність страхової
діяльності до ринку взагалі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
У статті розкрита сутність економічної категорії державний бюджет.
Досліджена

модель

організаційного

механізму

управління

соціально-

соціальний

розвиток,

економічним розвитком держави.
Ключові

слова:

бюджет,

держава,

механізм,

організаційний механізм.
Постановка проблеми. Державний бюджет та реалізація ефективної
бюджетної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе
місце та актуальне значення у процесі регулювання соціально-економічного
розвитку держави.
На етапі ринкової трансформації економіки необхідне, з одного боку,
переосмислення системи фінансово-бюджетних знань, поглядів і парадигм, що
склалися в країнах з розвинутою ринковою економікою стосовно можливості їх
застосування в країнах з перехідною економікою, з іншого – здійснення
поглибленого аналізу державного бюджету в Україні та його впливу на
соціально-економічний розвиток держави.
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Зазначене дасть змогу поглибити розуміння сутності бюджету як
економічної категорії та як важливого регулятора економічних процесів і
надасть можливість приймати оптимальні рішення стосовно розвитку
фінансово-бюджетних відносин в Україні.
Метою дослідження є розкриття механізму бюджетного регулювання
соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних
одиниць.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблеми

розробки

теоретичних основ формування державного бюджету в умовах трансформації
економіки досліджувались у працях вітчизняних вчених: В.Андрущенка,
О.Барановського, Й.Бескида, С.Буковинського, С.Булгакової, О.Василика,
В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, А.Даниленка, А.Єпіфанова, Б.Кваснюка,
О.Кириленка, Н.Костіної, В.Кравченка, І.Лукінова, І.Лук‘яненко, І.Луніної,
С.Науменкової,

В.Опаріна,

К.Павлюк,

Д.Полозенка,

І.Сала,

С.Слухая,

А.Соколовської, В.Суторміної, В.Федосова, С.Юрія та інших.
В останні роки проблеми формування дохідної частини бюджету,
міжбюджетних відносин перебувають у центрі уваги науковців і органів
державного управління. Мають місце численні науково-практичні дискусії
щодо розподілу державних видатків, розробки і реалізації податкової політики.
Слід зазначити, що на даний час центральними органами виконавчої влади
здійснені перші важливі кроки стосовно посилення обґрунтованості планування
бюджету, збалансованості бюджету, запровадження програмно-цільового
методу планування видаткової частини бюджету, формульного підходу у
процесі міжбюджетного регулювання, використання бюджетної системи як
інструменту регулювання економічного розвитку. Проте зазначені питання у
вітчизняній економічній теорії залишаються недостатньо розробленими.
Виклад основного матеріалу. У формуванні і розвитку економічної та
соціальної структури суспільства велику роль відіграє державне регулювання, що
здійснюється в рамках прийнятої на кожному історичному етапі політики. Одним
з механізмів, що дозволяють державі проводити економічну і соціальну політику, є
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фінансова система суспільства і входить до її складу - державний бюджет. Саме
через державний бюджет здійснюється спрямований вплив на освіту і
використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів.
Бюджет - це форма формування і витрати фонду коштів, призначених для
фінансового

забезпечення

завдань

і

функцій

держави

та

місцевого

самоврядування. За допомогою державного бюджету державна влада отримує
фінансові ресурси для утримання державного апарату, армії, здійснення
соціальних заходів, реалізації економічних завдань, тобто для виконання
державою покладених на нього функцій [6, с.44].
Економічні

моделі,

не

є

остаточним

вирішенням

поставленої

економічної задачі. Причина полягає не тільки в ступені досконалості моделей і
в тому, що вони залишаються лише відомими наближеннями до дійсності, а й
значною мірою в тому, що багато найважливіших економічних проблем не
вирішуються

формалізованими

засобами.

Тим

не

менш

необхідність

використання моделей для аналізу і прийняття рішень очевидна, особливо якщо
мова йде о довгострокових прогнозах економічних процесів, де отримати
кількісні характеристики іншими методами дуже складно.
Розглянемо детальніше організаційний механізм управління соціальноекономічним розвитком

органами виконавчої влади, а саме обласними

державними адміністраціями (ОДА). Саме добросовісне ставлення обласних
органів державної влади до вирішення соціальних та економічних проблем,
спроможне забезпечити стійкий розвиток регіону та держави в цілому. На
основі цього сформулюємо організаційний механізм управління соціальноекономічним розвитком обласними державними адміністраціями (рис. 1).
Зауважимо, що до складу організаційного механізму управління в місцевих
органах виконавчої влади, окрім вище перелічених компонентів (об‘єкти,
суб‘єкти, цілі, завдання, функції, методи управління, організаційні структури та
результати функціонування), доцільно віднести також потреби та інтереси
суспільства та зворотній зв‘язок, за допомогою якого об‘єкти управління
можуть впливати на суб‘єкт управління, удосконалюючи тим самим механізм
управління. Особливу увагу слід звернути на слідуючи аспекти:
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1.

Механізм державного управління слід розглядати як складну

систему, призначену для досягнення поставлених цілей, яка має певну
структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об‘єкт управління
відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням.
2.

Невід‘ємними

державного управління

компонентами

структури

механізму

є: методи, важелі, інструменти, політика,

правове, нормативне та інформаційне забезпечення [8, с.31].

Новий організаційний
механізм управління:
- нові цілі;
- нові завдання;
- нові функції;
- нові інструменти;
- нові методи;
- нові результати.

Оптимізація
організаційного
механізму управління

ПОТРЕБИ, ІНТЕРЕСИ
СУСПІЛЬСТВА
Бюджет
орієнтов- аний на
результат

Посилення впливу ОДА на
соціально-економічний розвиток

-

Правове, нормативне,
інформаційне
забезпечення:
Укази Президента;
закони;
постанови ВРУ;
нормативи;
стандарти;
статистичні данні;
засоби масової
інформації.

Суб‘єкти управління:
Президент України;
- Верховна Рада України;
- Кабінет міністрів України;
- Міністерства;
- Керівні структури ОДА.
Обласні державні адміністрації
Цілі і завдання ОДА визначені
законодавством
Організаційна структура ОДА:
апарат управління;
- структурні підрозділи ОДА.
Функції ОДА:
планування, організація, контроль

Результати функціонування ОДА:
- надання державних послуг;
- реалізація державних та регіональних
програм соціально-економічного
розвитку.

Контроль та оцінка
діяльності
-

Об‘єкти управління:
громадяни;
підприємства, установи;
заклади освіти, культури, охорони
здоров‘я;

Рис. 1. Модель організаційного механізму управління соціальноекономічним розвитком
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3.

Склад

включати у

комплексного

механізму

управління,

може

себе: економічний, мотиваційний, організаційний,

політичний та правовий механізм. Доречним буде поділ механізмів
державного

управління

залежно

від

суб‘єктів

державного

управління, які їх застосовують. Відповідно до цього, механізми
державного управління можуть бути такі, які використовуються
Президентом, органами законодавчої, виконавчої та судової влади,
а також органами місцевого самоврядування.
4.

Представлена

державного

управління

модель

організаційного

соціально-економічним

механізму

розвитком

в

обласних державних адміністраціях є одним з підході забезпечення
матеріального добробуту громадян. Складовими цієї моделі є
насамперед інтереси та потреби суспільства, суб‘єкти управління,
їх цілі та завдання, організаційні структури, функції, методи та
інструменти управління, об‘єкти управління, а також результат
діяльності

ОДА.

Окрім

того,

невід‘ємним

компонентом

організаційного механізму державного управління в ОДА є
зворотній зв‘язок, за допомогою якого об‘єкти управління мають
змогу впливати на суб‘єкт управління, удосконалюючи тим самим
механізм управління [7, с.195].
У перспективі планується продовжити дослідження організаційного
механізму управління соціально-економічним розвитком в обласних державних
адміністраціях, а також розробити пропозиції щодо його удосконалення за
допомогою методології проектного підходу.
Саме така модель організаційного механізму управління соціальноекономічного розвитку регіону дозволить забезпечити одержання запланованих
результатів на державному рівні.
Розвиток національної економіки у 2016 році передбачається здійснювати
в умовах створення фінансових можливостей для відновлення інвестиційної
активності та активізації процесів модернізації національного виробництва
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шляхом подальшого проведення податкової реформи, поліпшення бізнесклімату, активізації кредитування банківською системою реального сектору
економіки та здешевлення вартості кредитних ресурсів, що надаються
підприємствам реального сектору економіки, реалізації виваженої соціальної
політики, спрямованої на підвищення рівня життя населення, узгодженого з
можливостями економіки, виходячи з таких орієнтовних основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України.
Інвестиційна

активність

підтримуватиметься

шляхом

поліпшення

фінансового стану підприємств в умовах зміцнення банківської системи та
проведення фіскальної політики, спрямованої на зниження податкового
навантаження та створення умов для покращення інвестиційного клімату.
Поступове щоквартальне підвищення розміру прожиткового мінімуму
для всіх соціальних і демографічних груп населення, мінімальної заробітної
плати та впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері на основі
Єдиної тарифної сітки сприятиме підвищенню рівня доходів населення.
Формування цінової динаміки відбуватиметься в умовах зменшення
податкового навантаження на реальний сектор економіки, виваженої тарифної
політики та помірних темпів зростання світових цін, що сприятиме
уповільненню темпів зростання цін виробників промислової продукції.
Розвиток конкуренції, товарна насиченість на споживчому ринку в
умовах прогнозованого зростання виробництва у галузях, орієнтованих на
споживчий ринок, та підвищення рівня доходів населення дадуть змогу досягти
збалансування попиту та пропонування.
Здійснення відповідних заходів разом із проведенням узгодженої
антиінфляційної політики, виваженої монетарної та бюджетної політики,
помірним зростанням цін виробників промислової продукції забезпечать
уповільнення темпів зростання споживчих цін.
Стабілізація економічного розвитку, посилення інвестиційної активності
сприятимуть збереженню курсової стабільності гривні, а здійснення заходів із
забезпечення

повної

продуктивної зайнятості
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та регулюючих

заходів,

спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття,

зниженню рівня

безробіття у 2016 році.
Особливої уваги заслуговують основні завдання бюджетної політики.
Подальша

стабілізація

державних

фінансів

з

метою

стійкого

економічного зростання передбачає:
- утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 2016 рік
на рівні 2,5 відсотка валового внутрішнього продукту;
- фінансування дефіциту державного бюджету переважно шляхом
здійснення внутрішніх запозичень;
- зменшення частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через
зведений бюджет порівняно із врахованим у 2015 році (28,7 відсотка) шляхом:
-

уповільнення

темпів

зростання

реалізації

підакцизних

товарів

(алкогольні напої, пиво та тютюнові вироби) у зв‘язку з підвищенням ставок
акцизного податку;
- зміни починаючи з 2016 року порядку та строків перерахування
Національним банком України частини прибутку до державного бюджету;
- поліпшення управління державним боргом з метою подальшого
скорочення його обсягу до економічно безпечного рівня (не більш як
30 відсотків валового внутрішнього продукту);
- надання державних гарантій в обсязі не більш як 1 відсоток валового
внутрішнього продукту для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних
проектів,

спрямованих,

зокрема,

на

розвиток

експортного

потенціалу

національної економіки;
-

підвищення

ефективності

здійснення

капітальних

видатків

та

встановлення частки інвестиційних витрат зведеного бюджету на рівні не менш
як 5 відсотків валового внутрішнього продукту, а також удосконалення
механізму їх розподілу і контролю за використанням;
-

запровадження

механізму

середньострокового

бюджетного

прогнозування на всіх етапах бюджетного процесу;
- впровадження на рівні головних розпорядників бюджетних коштів
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середньострокових

інвестиційних

планів

у

межах

граничних

сум

середньострокового бюджету з інвестиційних проектів, що пройшли процедуру
оцінювання;
- упорядкування переліку головних розпорядників коштів державного
бюджету з урахуванням вимог Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади» та Указу Президента України від 9 грудня 2010 року
ғ 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (із
наступними змінами) щодо спрямування і координації діяльності окремих
центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів;
- оптимізацію кількості бюджетних програм та недопущення планування
у проекті державного бюджету на 2016 рік бюджетних програм, назви яких не
визначають конкретного цільового спрямування;
- забезпечення прозорості системи державних фінансів на основі створення
та впровадження інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»;
- продовження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями
для поліпшення інвестиційного клімату України та залучення інвестицій;
- законодавче унормування гарантій держави щодо виконання рішень
суду, включаючи усунення підстав щодо невиконання таких рішень шляхом
приведення соціальних зобов‘язань держави у відповідність з її фінансовими
можливостями [6].
Висновки. Показано роль бюджетної системи як адаптивного механізму у
системі регулювання економіки, спрямованого на забезпечення адекватності
регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища
з метою економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних
одиниць.
Для стимулювання економічного зростання необхідним є активне
використання дефіциту бюджету з метою збільшення видаткової частини
бюджету, особливо в умовах відносного зменшення податкового навантаження
на економіку, проте розмір державного боргу та економічні можливості
держави з його обслуговування є фактором обмеження обсягу дефіциту
бюджету. Основною метою системи бюджетного регулювання є розробка і
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проведення збалансованої фінансово-бюджетної політики, зокрема, у сфері
доходів, видатків бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту)
бюджету,

державного

боргу,

спрямованої

на

підвищення

соціально-

економічного розвитку країни.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ В
УКРАЇНІ
Запропоновано теоретичні підходи щодо організації ефективної кредитної
політики комерційного банку як системної складової частини економіки.
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Досліджено проблеми формування кредитної політики комерційного банку і
наведено кілька можливостей її удосконалення. Обґрунтовано напрями
кредитної політики комерційного банку, спрямовані на зростання обсягів
активів та на підвищення їх якості.
Ключові слова: комерційний банк, кредит, кредитна політика, кредитний
портфель банку, фінансові ресурси, конкурентоспроможність.
Постановка проблеми. На сучасному етапі будь-яка господарська
діяльність тісно пов‘язана із розвитком банківської системи. Саме вона
забезпечує економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, прискорює рух
капіталу,

проводить

розрахунки

суб‘єктів

господарювання,

здійснює

кредитування економіки тощо. Проблеми банківського сектору не лише
гальмують розвиток підприємництва та сприяють занепаду виробництва, а й
призводять до економічного спаду у всіх сферах економіки. Кредитна політика
є невід‘ємною частиною загальної стратегії окремого банку, тому основою
фінансової та ринкової стабільності банків на ринку банківських послуг є
організація процесу кредитування як фізичних, так і юридичних осіб, а також
створення та провадження ефективної системи управління кредитними
операціями, що реалізується в межах кредитної політики банку.
Кредитні операцій банку є найбільш значущими з точки зору їх частки в
структурі активів банку. Від якості політики банку в сфері кредитноаналітичної політики і політики управліннями кредитами безпосередньо
залежить фінансовий результат банку, а значить й ефективність діяльності
банку в цілому.
Таким чином, необхідність обґрунтування дієвих та інноваційних
управлінських рішень у сфері розробки та реалізації кредитної політики
визначає актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розробки ефективної
кредитної політики банку досліджувались у працях зарубіжних авторів
У.Байрам, Р.Л.Міллера, П.С.Роуз, Дж.Сінкі, К.Редхеда, С.Хьюс. Управлінню
кредитною діяльністю, управлінню кредитним процесом, розробці та реалізації
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кредитної стратегії та кредитної політики присвячені праці вітчизняних учених
Р.Т.Балакіної, В.С.Галанова, І.С.Гуцала,

Ю.В.Луньової, О.І.Лаврушина,

А.М.Сидоренко, В.Міщенко, О.Васюренка, О.Кириченко та інших.
Однак механізм та напрями реалізації кредитної політики банків у
сучасних

умовах

потребують

поглибленого

вивчення

і

корегування,

враховуючи особливості економічного і політичного середовища нашої країни.
Метою статті є систематизація наукових підходів до визначення сутності
кредитної політики банку, уточнення механізму її формування та реалізації,
визначення напрямів підвищення її ефективності.
Виклад основного матеріалу. Єдиного розуміння поняття «кредитна
політика банку» не сформовано. Кредитну політику в найбільш загальному
розумінні слід досліджувати як складову банківської політики, що визначає цілі
діяльності на ринку кредитних послуг і стратегії їх досягнення.
У практично-прикладному розумінні кредитну політику визначають як
структурно-функціональну цілісність взаємопов‘язаних між собою елементів
(цілей, завдань, принципів, технології, організації), взаємодія яких дозволяє
визначити найбільш ефективні стратегії діяльності банку на ринку кредитних
послуг. Беззаперечним є твердження, що основою формування кредитної
політики банку є її цілі та завдання, які повинні забезпечувати розробку та
реалізацію оптимальної політики, за якої б поєднувалися економічні інтереси
як банку, так і клієнта та приймалися рішення щодо найбільш ефективного
руху фінансових коштів. Н. І. Антипова визначила її як «досягнення
комерційного зростання шляхом зміцнення та підвищення надійності якості
кредитного портфеля банку [1].
Згідно з думкою І.С. Гуцала кредитна політика є складовою частиною
загальної політики банку, спрямованої на досягнення його стратегічних цілей:
дотримання фінансової стійкості, надійності, ліквідності та платоспроможності
банку; реалізується через кредитний механізм і пов‘язана із раціональною
організацією кредитних відносин, їх управлінням та регулюванням для
досягнення конкретних цілей окремого комерційного банку [2].
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Найчастіше кредитна політика банку розрізняється за наступними типами:
обережна (консервативна), помірна чи агресивна (ризикова). У теперішній час
банківські установи зазнають значних збитків саме від кредитної діяльності,
оскільки багато з них проводять занадто ризиковану кредитну політику. Така
ситуація ускладнюється політичною та економічною кризою в суспільстві,
оскільки значна кількість підприємств і фізичних осіб зазнають проблем у
поточній діяльності, не мають змоги вчасно погашати існуючі кредитні
зобов'язання перед банками та отримувати нові кредитні ресурси.
Технологія формування кредитної політики – це сукупність методів, які
забезпечують систематичне і безперервне виявлення, аналіз і контроль
факторів, що впливають на формування кредитної політики банку, розробку та
реалізацію комплексного гармонізованого впливу на них, у результаті чого
забезпечується досягнення цілей і завдань кредитної політики банку у
визначений проміжок часу.
У цілому, на сучасну кредитну політику вітчизняних комерційних банків
негативно впливають наступні фактори:
– нерівномірність регіонального розвитку банківської системи;
– жорстка міжбанківська конкуренція за відсутності значних різниць у
відсоткових ставках по депозитах та кредитах, що приводить до скорочення
маржі;
– високі кредитні ризики та недосконалі методи їх оцінки й управління;
– нестійка ресурсна база банків внаслідок значного відтоку депозитів;
– низький рівень фінансової грамотності населення, недосконалість
нормативного забезпечення кредитної політики банку;
– зростання політичних і економічних ризиків, інфляція, що призводить до
уповільнення споживання та скорочення кількості платоспроможних позичальників.
Грошово-кредитний ринок країни також продовжує перебувати під
негативним впливом військових дій на сході країни, що підсилюється
традиційним для початку року зниженням ділової активності. Продовжився
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відплив депозитів з банківської системи, обумовлений зменшенням доходів
населення та погіршенням ринкових очікувань. Так, протягом січня залишки за
депозитами скоротилися як у національній валюті (на 2.3% – до 357.9 млрд.
грн), так і в іноземній (на 4% – до 18.7 млрд. дол. США в еквіваленті).
Найбільш суттєво скоротилися вклади населення (їх відплив перевищив
відповідний показник по юридичним особам на 1.1 млрд. грн.).
Зниження кредитної активності банків відбувалося переважно через
обмеженість їх ресурсної бази, посилення жорсткості стандартів кредитування
за всіма видами кредитів та зменшення кількості надійних позичальників в
умовах зниження економічної активності. Залишки за кредитами знизилися: у
національній валюті на 0.6% – до 539.9 млрд. грн., в іноземній – на 1.9% – до
29.4 млрд. дол. США в еквіваленті. Динаміка ринкових процентних ставок не
відображала об‘єктивну зміну вартості залучення коштів, зокрема через
домінування якісних параметрів у відборі позичальників. Банки підвищили
вимоги як щодо кредитоспроможності позичальників, так і прийнятності
застави. Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими в січні
юридичним особам у національній валюті, зросла на 0.5 відсоткові пункти – до
16.4%. Середньозважена процентна ставка за строковими депозитами в січні
2015 року майже не змінилася, і становила: у національній валюті – 20.1%
річних, в іноземній – 8.9%. Регулюючі дії Національного банку за таких умов
спрямовувалися насамперед на нівелювання емоційної поведінки вкладників,
сприяння вчасному проведенню розрахунків і стабілізації банківської системи.
Національний банк посилив прозорість та забезпечив рівні умови доступу до
кредитів рефінансування, скасував окремі обмеження на їх отримання,
пом‘якшив вимоги до формування банками обов‘язкових резервів. Як наслідок,
середньоденні залишки коштів на коррахунках банків у Національному банку в
січні 2016 року(по відношенню до відповідного місяця попереднього року)
зросли на 10% – до 32.6 млрд. грн.. У березні спостерігалося послаблення
девальваційного тиску на обмінний курс гривні. Це дало змогу НБУ проводити
аукціони з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів.
Водночас обмінний курс гривні до долара США укріпився. У банківській
78

системі в лютому уповільнився відплив депозитів та пожвавилася кредитна
активність [3].
Основними

негативними

проявами

сучасної

кредитної

політики

комерційних банків України виступають:
– скорочення обсягів дешевих кредитних ресурсів, що свідчить про
низький рівень їх доступності на фінансовому ринку;
– зростання частки проблемних кредитів через переважно агресивну
кредитну політику;
– майже повне припинення кредитування на довгостроковій основі;
– концентрація кредитних ресурсів переважно в банках першої групи , яке
становить близько 68,61% від загального обсягу наданих кредитів;
– кредити фізичним особам становлять найменшу питому вагу у кредитному портфелі банків;
– малий обсяг кредитних ресурсів в іноземній валюті;
– під час кредитування основна перевага надається торгівлі та
промисловості, зменшується частка кредитів на будівництво, транспорт та
інфраструктурні сфери економічної діяльності;
– під час формування кредитних ресурсів пріоритетним є кредитування
колективних та приватних підприємств недержавної форми власності.
Зважаючи на наведене, пропонуються наступні напрями підвищення
ефективності кредитної політики в поточних економічних умовах:
– регулярний аналіз стану кредитних відносин з кожним окремим
позичальником, що полягає в оцінці змін кредитоспроможності клієнта та
визначенні необхідних заходів у разі виникнення проблем, зокрема зміни умов
видачі нових кредитів, обмеження подальшого кредитування (з використанням
апарату кореляційно-регресійного аналізу, який дозволить відібрати найбільш
впливові фактори і кількісно описати їх вплив [4]);
– обґрунтована оптимізація кредитного портфеля банку за пріоритетними
ознаками – категорією позичальників, строковістю кредитів, дохідністю – з
використанням

інструментарію

математичного

[5, с. 29];
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моделювання

– вибір дієвих методик оцінки дохідності кредитної діяльності банку з
використанням методів економетричного аналізу і, перш за все, методу аналізу
стохастичних границь – stochastic frontier analysis, SFA [6, c. 6];
– перегляд депозитної політики банку, пошук інноваційних шляхів
зміцнення й нарощення слабкої ресурсної бази банків;
– посилення контролю за кредитними ризиками та формування дієвих
систем управління кредитним ризиком в кожному банку;
– встановлення кількісних нормативів (вимог) до співвідношення вартості
застави та розміру кредиту (LTV – Loan to Value ratio), відношення максимальної суми платежу за кредитом до доходу позичальника (PTI – Payment to
income) [7, c. 11], мінімальної суми першого платежу за кредитом;
– «очищення» балансів банків від недіючих («токсичних» або проблемних)
кредитів;
– удосконалення кредитних технологій, особливо для позичальників –
фізичних осіб, орієнтація на зрозумілі споживачу кредитні продукти;
– залучення до роботи в банку досвідчених менеджерів, які володіють
навиками розробки і впровадження пакетних кредитних послуг, досягнення
високої якості сервісу та обслуговування клієнтів;
– своєчасне вивчення цінової чутливості споживчого сегмента, який
обслуговує даний банк, встановлення обґрунтованої ціни на кредити.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження
було встановлено, що кредитна політика комерційного банку як елемент
загальної банківської політики є сукупністю стратегічних і тактичних рішень,
які знаходять своє відображення в спеціальному документі, де визначаються
перспективні та поточні цілі кредитування, його параметри й процедура, і
реалізується через кредитний механізм. На сучасну кредитну політику
вітчизняних комерційних банків негативно впливають наступні фактори:
нерівномірність

регіонального

розвитку

банківської

системи;

жорстка

міжбанківська конкуренція, високі кредитні ризики та недосконалі методи їх
оцінки та управління, нестійка ресурсна база банків, низький рівень фінансової
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грамотності населення, недосконалість нормативного забезпечення кредитної
політики банку, зростання політичних та економічних ризиків, інфляція,
скорочення кількості платоспроможних позичальників.
У

подальших

дослідженнях

доцільно

приділити

увагу

питанням:

управління проблемними кредитами банків та методам оцінки кредитних
ризиків; контролю за реалізацією стратегічних цілей банку в кредитній сфері;
визначенню зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на реалізацію
кредитної політики; контролю за дотриманням стандартів кредитування; оцінці
достатності та якості нормативного інструментарію з організації кредитної
діяльності;

перегляду

повноважень

працівників

кредитних

підрозділів;

систематизації отриманих результатів та розробці рекомендацій.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
Досліджено особливості фінансового забезпечення дошкільних навчальних
закладів, виокремлено принципи фінансового забезпечення та визначено ряд
проблем

пов’язаних

з

їх

реалізацією.

Обґрунтовано

пропозиції

щодо

удосконалення фінансування системи дошкільної освіти у сучасних умовах.
Ключові слова: освіта, дошкільні навчальні заклади, фінансування, джерела,
принципи
З моменту переходу України до ринкових відносин в країні постійно
відбуваються політичні, економічні і соціальні зміни, які значно впливають на
всі сфери життя суспільства. Усі події, які відбуваються в країні, істотно
торкнулися й освіти, як в цілому, так і першої її підсистеми - дошкільної освіти.
Саме ця ланка є головнішою та обов'язковою в системі освіти людини.
Але сучасний стан розвитку країни не приводить до покращення
функціонування та розвитку закладів дошкільної освіти, їх фінансування не
відповідає цивілізованим нормам, а методика планування та використання
бюджетних коштів практично не відрізняється від тієї, яка існувала в часи
радянського управління. Тому на сьогодні модернізація, а саме реформування
системи дошкільної освіти - є головною та актуальною задачею нашої країни.
Питання фінансування організацій державного сектора були предметом
дослідження зарубіжних вчених: Брігхема Є., Ван Хорна Дж., Каплана Р.,
Нортона Д., Нівена П. Значний вклад у вирішення проблем фінансового
забезпечення бюджетних установ, освітніх закладів різних форм власності
внесли російські і вітчизняні вчені: Аптекар С., Босак О., Воробйов Ю., Гарань
Н., Гордієнко Л., Єригіна Г., Зінченко В., Іщук Л., Каленюк І., Канєва Т.,
Карпюк О., Кириченко О., Корецька C., Корнєєва О., Косова Т., Кравченко О.,
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Левицька С., Максімова В., Назарко С., Огієнко В., Огонь Ц., Омелянович Л.,
Павлюк К., Пасічник Ю., Папаіка О., Полозенко Д., Прохорова О., Свінцов О.,
Солдатенко О., Фаріон А., Шубін О., Щербаченко Л.
Однак,

попри

наявність

значної

кількості

робіт,

недостатньо

дослідженими залишаються проблеми фінансування дошкільних навчальних
закладів різних форм власності в умовах комерціалізації їх діяльності.
Мета статті полягає в дослідженні фінансової діяльності закладів
дошкільної освіти та розробленні заходів щодо поліпшення дії начальної
системи освіти.
Підхід, де фінансове забезпечення показують як один із методів
фінансового

механізму,

що

покликаний

забезпечувати

розподільчі

та

перерозподільчі процеси для утворення доходів і фондів коштів, властивий
cучасним науковим підходам. Тобто фінансове забезпечення - це структурна
підсистема

фінансово-кредитного

механізму,

система

джерел

і

форм

фінансування розвитку економічної та соціальної сфер.
У діяльності суб‘єктів ринку досить рідко застосовується тільки одна
форма

фінансового

забезпечення.

У

більшості

випадків

оптимально

поєднуються різні форми. При цьому, кожен економічний суб‘єкт формує
власну модель фінансового забезпечення, під якою визначає склад і структуру
джерел фінансування та форми руху коштів. У цьому визначенні фінансове
забезпечення є лише складовою макроекономічного механізму, водночас слід
звернути увагу на той факт, що воно присутнє в господарській діяльності усіх
суб‘єктів господарювання.
Фінансове забезпечення - це метод фінансового механізму, з допомогою
якого формуються і використовуються фонди коштів. Він характеризує зміст
впливу фінансів на різні аспекти розвитку суспільства.
У свою чергу, фінансове забезпечення дошкільних навчальних закладів це такий метод фінансового механізму, який визначає принципи, джерела й
форми фінансування суб‘єктів господарювання, чия діяльність спрямована на
охорону, зміцнення, збереження та відновлення здоров‘я громадян [45, c. 361].
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Обсяги фінансування освіти мають задовольняти потреби особистості та
суспільства в якісній освіті. Держава повинна поступово збільшувати видатки
на освіту та доводити їх середні показники до європейського рівня.
В основі процесу фінансування бюджетних установ, зокрема дошкільних
навчальних закладів, покладено такі основні принципи (рис.1).
Принципи процесу бюджетного
фінансування

Цільове використання бюджетних асигнувань

Безповоротність і безвідплатність

Ефективне і повне використання коштів

Фінансування в міру виконання планів

Додержання режиму економії

Постійний контроль

Рис. 1. Основні принципи фінансування бюджетних установ
1) цільового

використання

бюджетних

асигнувань,

що

обумовлено

плануванням, відпуском та використанням бюджетних коштів на цільові
потреби та заходи згідно затверджених кошторисів;
2) безповоротності і безвідплатності, тобто виділення коштів без прямого
їх відшкодування і сплати відсотків за їх використання;
3) ефективного і повного використання коштів, що характеризується
одержанням хорошого результату при мінімальних витратах грошових коштів
при повному їх використанні;
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4) фінансування в міру виконання планів, що обумовлено виділенням
бюджетних асигнувань тільки на конкретні фактичні витрати, а не під
заплановані показники;
5) дотримання режиму економії, що забезпечує фактичне використання
бюджетних коштів через систему форм і методів мінімізації витрат, яка впливає
на розмір одержаного результату;
6) постійного контролю, що забезпечує контроль усіх господарських та
фінансово-кредитних операцій у фінансуванні різного роду державних витрат.
Ефективність використання фінансових ресурсів, спрямованих в освіту,
забезпечуватиметься на основі встановлення та неухильного дотримання таких
базових принципів її фінансування:
- поступовий перехід до формування витрат державного та місцевих
бюджетів на освіту на основі встановлених нормативів;
- чітке розмежування бюджетного та позабюджетного фінансування
діяльності навчальних закладів;
- забезпечення підзвітності та прозорості використання коштів;
- здійснення економічної діяльності навчальними закладами на засадах
неприбутковості [1].
Для реалізації на практиці вище зазначених принципів, виділяє наступні
джерела фінансового забезпечення: кошти державного та місцевого бюджетів,
юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та фондів, у тому числі
благодійних внесків і пожертвування; кошти від надання навчальними
закладами додаткових освітніх та інших послуг; гранти; кредити на розвиток
навчальних закладів усіх рівнів та здобуття освіти; кошти від здійснення
навчальними закладами економічної діяльності, регламентованої державою.
Таким чином, не підкріплені конкретними законодавчими актами і
відповідною системою фінансування, викладені вище принципи фінансування
перетворяться на пусте декларування.
На сьогодні фінансування дошкільних навчальних закладів в країні
залежить від багатьох факторів, а саме: рівня валового внутрішнього продукту,
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розмірів доходів населення, податкового законодавства країни, способу
наповнення державного бюджету, проведення науково-дослідних робіт у межах
навчального закладу на отримання грантів для здійснення інноваційних
проектів та інші [3, с.48].
Сучасна модель фінансового забезпечення дошкільних навчальних
закладів в Україні залишається практично бюджетною та не передбачає
існування інших механізмів залучення додаткових коштів, які змогли би
покращити їх сучасний стан. Тому існуюча політика фінансування не сприяє
поліпшенню системи виховання та навчання дітей в країні.
Унаслідок цього система навчання та виховання дітей дошкільного віку в
нашій країні характеризується: зношеністю матеріально-технічної бази;
недостатньою кількістю спеціального обладнання та інвентарю в групах
дитячих садків; обмеженим доступом до медичних послуг; нестачею
спеціальної

методичної

літератури

для

роботи

з дітьми;

соціальною

незахищеністю педагогічних працівників; низьким рівнем заробітної плати
персоналу; зростанням рівня захворювань у дошкільних закладах, що
призводить до розчарування в них батьків.
Дослідження джерел фінансового забезпечення закладів дошкільної
освіти в Україні дає змогу констатувати, що основним джерелом формування
ресурсів є бюджет країни.
Пріоритетними напрямками витрачання фінансових ресурсів закладів
дошкільної освіти в Україні є поточні видатки, а саме: оплата праці працівників
бюджетних установ та нарахування на заробітну плату; предмети, матеріали,
обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; продукти
харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Внаслідок цього вони
позбавлені можливості оновлювати м'який інвентар та обмундирування,
купувати обладнання та предмети довгострокового користування, проводити
капітальні

ремонти

та

реконструкції

будинків,медичною

технікою

та

підвищувати рівень оснащеності спеціальним обладнання тощо.
Найбільшу питому вагу в структурі видатків дошкільних закладів освіти
займають захищені статті (оплата праці з нарахуваннями, медикаменти та
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перев'язувальні матеріали, продукти харчування, оплата комунальних послуг і
енергоносіїв), які становлять майже 90% кошторису.
Фінансові ресурси, що направляються закладам дошкільної освіти
України, призначені в основному на їх утримання, а не на виховання та
навчання дітей, тому і не сприяють поліпшенню якості надання послуг.
Тому, необхідно на сьогодні, істотно зміцнити матеріально-технічне
оснащення закладів, створити добре медичне забезпечення та якісне
харчування у закладах дошкільного навчання, а також забезпечити ефективну
підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Всі ці
направлення можливо досягти завдяки якісної системи планування та
фінансування освітньої сфери .
Фінансування освіти залежить на сьогодні від багатьох факторів, а саме,
рівня ВВП, розмірів доходів населення, податкового законодавства, способу
формування державного бюджету тощо.
Тому, на підставі вище викладеного, у системі дошкільної освіти
необхідно здійснювати реформування, яке буде направлено на покращення
фінансового забезпечення шляхом створення ефективної та прозорої моделі
фінансування, орієнтованої на потреби конкретного закладу та раціональне
використання фінансових ресурсів.
У зв'язку з цим необхідно підкреслити та виділити наступні заходи:
- удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує
управління фінансами дошкільних закладів;
- розширення

прав

щодо

накопичення

та

використання

фінансових ресурсів державних дошкільних закладів;
- запровадження механізму оплати за надання дошкільними
закладами платних послуг;
- збільшення нормативів видатків на утримання дошкільних
закладів, які створюватимуть умови для фізичного, розумового та
духовного розвитку дітей.
Таким чином, реалізація викладених вище пропозицій сприятиме
покращенню фінансового забезпечення дошкільних закладів освіти та
раціональному використанню фінансових ресурсів галузі.
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СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ В БАНКУ
Розглянуто проблеми сучасної системи управління кредитною діяльністю
банку. Визначено заходи забезпечення ефективного кредитного менеджменту.
Окреслено основні напрями забезпечення досягнення стратегічних цілей
кредитної діяльності банку.
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менеджмент, ефективність.
Постановка проблеми. Кредитна діяльність банків в умовах стрімкого
розвитку

сучасних

банківських

технологій

продовжує

залишатися

найважливішим напрямом стратегічних досліджень. Зберігаючи механізми
оперативного управління в кредитній сфері, банки переходять на методи
стратегічного планування та управління, що в довгостроковій перспективі
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сприятиме підвищенню ефективності управлінського процесу і зниження рівня
потенційних кредитних ризиків. Тому процес розробки концептуальних основ
комплексної системи кредитного менеджменту і його оцінки є одним з
провідних елементів системи оптимізації кредитної діяльності в банках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управлінню кредитною
діяльністю, управлінню кредитним процесом, розробці та реалізації кредитної
стратегії та кредитної політики присвячені праці Р.Т.Балакіної, В.С.Галанова,
Ю.В.Луньової, Д.Ю.Пендюхова, А.М.Сидоренко.
Наявність невирішених проблем у кредитній діяльності банків України,
недостатність наукових досліджень питань щодо управління кредитною
діяльністю банку обумовили вибір теми дослідження.
Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад банківського
управління кредитною діяльністю в сучасних умовах.
Виклад

основного

матеріалу.

Формування

ефективної

системи

функціонування кредитного менеджменту в сучасних умовах можливо на
основі детального аналізу накопиченого українського та зарубіжного досвіду,
глибокого вивчення існуючих теоретичних розробок, а також шляхом
концентрації значних практичних узагальнень.
Ключовою метою кредитного менеджменту є підвищення ефективності та
надійності кредитної діяльності банків і одержання на цій основі максимально
можливого прибутку [1, с. 23].
Ефективне управління кредитною діяльністю банку може бути досягнуто
за допомогою застосування основоположних принципів, найважливішими з
яких є:
1) взаємозв'язок кредитного менеджменту із загальною
системою

управління

банком

(загальнобанківський

менеджмент, фінансове забезпечення, організаційна структура,
банківський маркетинг);
2) комплексний

характер

управлінських рішень;
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прийняття

та

реалізації

3) варіантний або сценарний підхід до розробки найбільш
важливих управлінських рішень;
4) орієнтація кредитного менеджменту на стратегічні цілі
розвитку банку;
5) високий динамізм кредитного менеджменту банку на
всіх ієрархічних рівнях управління.
З урахуванням змісту, мети і принципів кредитного менеджменту,
відповідно, можна сформувати його основні завдання:
1) досягнення формування достатнього обсягу ресурсної
бази для проведення кредитних операцій;
2) забезпечення високоприбуткових і низькоризикових
вкладень кредитних ресурсів;
3) оптимізація кредитного процесу банку;
4) забезпечення

сталого

розвитку

та

вдосконалення

кредитної діяльності банку;
5) впровадження сучасних управлінських технологій в
кредитну діяльність банку.
Звичайно ж, продовжуючи розкриття поняття «кредитний менеджмент»,
не можливо не сказати про його зміст з точки зору структури управління.
У широкому сенсі під структурою управління розуміється упорядкована
сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких
відносинах, що забезпечує їх функціонування як єдиного цілого. По суті, мова
йде про логічні взаєминах рівнів управління та функціональних підрозділів для
забезпечення досягнення стратегічних цілей і виконання тактичних завдань
кредитної політики банку.
У структурі кредитного менеджменту необхідно виділити ланки і рівні
управління, а також їхні зв'язки - горизонтальні та вертикальні. До ланок
управління відносять структурні підрозділи і окремих фахівців, що виконують
відповідні кредитні функції, в тому числі менеджерів, що здійснюють
регулювання та координацію діяльності декількох структурних підрозділів.
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Ланки управління можуть включати в себе аналітичні відділи, кредитні відділи,
що займаються видачею та погашенням кредитів, оформленням договорів, а
також служби, контролюючі виконання умов кредитних договорів, стан застави
і поточний стан справ у позичальника. При цьому в складі цих кредитних
підрозділів, як правило, виділяють відділи для обслуговування великої,
середньої і дрібної клієнтури. В основі створення ланки управління лежить
виконання відділом певних управлінських функцій. Утворені між відділами
зв'язки носять горизонтальний характер.
Під рівнем управління слід розуміти сукупність ланок управління, що
займають певну щабель в системі кредитного менеджменту. Щаблі управління
знаходяться у вертикальній залежності і підкоряються один одному за
ієрархією. У зв'язку з чим кредитний менеджмент можна підрозділити на
макрорівень і мікрорівень. З державних позицій макрорівень представлений
Національним банком України та його територіальними підрозділами. На
даному рівні формується єдина стратегія розвитку банківської системи,
грошово-кредитна політика, що здійснює регулювання діяльності банків у
сфері кредитування за допомогою законодавчих і нормативних актів, а також
реалізуються контрольно-наглядові функції. Даний рівень є вищим ступенем
кредитного менеджменту.
Середній і нижчий щаблі в управлінській ієрархії кредитної діяльності
будуть відноситися до мікрорівня, тобто безпосередньо до сфери тактичної
реалізації кредитної політики банку. Отже, до середнього рівня кредитного
менеджменту належить: Збори акціонерів, Рада банку, Правління банку та його
Голова, Кредитний комітет. Дана група представляє інтереси і потреби
власників акцій, виробляє і затверджує кредитну політику банку, а також
сприяє її реалізації. Тут необхідно зазначити, що віднесення до середньої ланки
кредитного менеджменту вищого керівництва банку є досить умовним,
оскільки безпосередньо для працівників банку даний рівень втілює вищу
керівну ланку.
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Нижчий

рівень

кредитного

менеджменту

буде

представлений

керівниками, що забезпечують реалізацію кредитної політики банку. Вони
відповідають за доведення конкретних завдань до підрозділів і відділів, а також
за їх чітке виконання. Фахівці, що входять в цю групу мають широке коло
обов'язків і володіють великою свободою прийняття рішень – це керівники
структурних підрозділів, що входять до Кредитного комітету, а також
начальники функціональних відділів, їх заступники і безпосередньо виконавці –
кредитні менеджери.
Слід зазначити, що кредитний менеджмент є складовою частиною
загальнобанківського менеджменту і знаходиться в нерозривному зв'язку з
такими функціональними видами банківського менеджменту як: фінансовий
менеджмент, маркетинг-менеджмент, менеджмент персоналу, менеджмент
якості, інформаційний менеджмент, стратегічний менеджмент і т. д. [2, с. 287].
Розглядаючи зміст і набір функцій, які здійснюються у процесі банківського
управління необхідно відзначити, що вони цілком залежать від типу банку, сфери
його діяльності, рівня в управлінській ієрархії і від функцій, виконуваних його
внутрішніми підрозділами. Проте, ряд авторів у своїх дослідженнях стверджують,
що для всіх процесів управління як в цілому, так і для банку зокрема, характерна
наявність однорідних видів діяльності, тому можна згрупувати всі види
управлінської діяльності в чотири основні функції управління:
1) планування, що полягає у виборі цілей і плану дії
щодо їх досягнення;
2) функція

організації,

за

допомогою

якої

відбувається розподіл завдань між окремими підрозділами
або працівниками встановлення взаємодії між ними;
3) керівництво,

яке

полягає

у

мотивуванні

виконавців до здійснення запланованих дій і досягнення
поставлених цілей;
4) контроль, що полягає у співставленні реально
досягнутих результатів з тими, які були заплановані.
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Для формування цілісної системи управління в сфері кредитування
необхідно визначити функціональну структуру управлінського процесу і
напрями кредитної діяльності банку. Так, функціональний вплив буде
здійснюватися

за

допомогою

планування,

організації,

координування,

регулювання, мотивації, контролю, обліку і аналізу.
Ефективність застосування кредитного менеджменту досягається тільки у
комплексній взаємодії зовнішніх і внутрішніх регулюючих механізмів, чіткому
функціонуванні

всіх

взаємозв'язаних

елементів,

фінансових

методів,

фінансових важелів, правового, нормативного та інформаційного забезпечення
[3, с. 108].
Система управління кредитною діяльністю банку повинна відповідати
певним

вимогам,

цілеспрямованість,

до

числа

гнучкість,

яких

відносять

однаковість,

цілісність,

оперативність,

стійкість,
надійність,

оптимальність і економічність.
Оцінка кредитного менеджменту складається, по-перше, з оцінки різних
сторін діяльності банку в сфері кредитування, а, по-друге, з оцінки власне
системи управління кредитною діяльністю.
Незважаючи на наявність в кожному банку індивідуального підходу до
формування системи управління кредитною діяльністю, слід визначити певні
стандарти системи управління. Під системою прийнято розуміти узагальнену
модель управління, що включає:
- основні блоки системи;
- опис вимог до змісту кожного блоку;
- кількісні та якісні показники;
- правила та інструкції з виконання відповідних вимог;
- повноваження і відповідальність менеджерів і співробітників банку.
Позитивно може характеризуватися система управління, яка відповідає
сучасним стандартам і вимогам, є ефективною, тобто забезпечує високу
результативність діяльності кредитного підрозділу. У свою чергу негативно
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може характеризуватися система управління, яка не відповідає стандартам і
вимогам, а також малоефективна.
Однією

зі

складових

оцінки

кредитного

менеджменту є

якість

управлінського рішення в сфері формування і використання кредитних
ресурсів, залучення нових джерел кредитування та оптимізації кредитного
портфеля. Під якістю управлінського рішення прийнято розуміти сукупність
параметрів рішення, що задовольняють конкретного споживача і забезпечують
реальність його реалізації [4, с. 77].
Висновки. Таким чином, грамотна організація системи управління
кредитною діяльністю сучасного банку, її оптимізація в умовах посилення
конкуренції та збільшення ступеня ризику кредитних вкладень сприятиме
ефективності кредитної діяльності та банківської діяльності взагалі. Очевидно,
що в зазначених умовах використання кредитного моніторингу як інструменту
підвищення ефективності управління кредитною діяльністю є доцільним та
необхідним.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВОЇ
КОМПАНІЇ
У статті автором визначено поняття «інвестиційні ресурси, досліджено
процес формування інвестиційних ресурсів, досліджено та систематизовано
джерела формування інвестиційних ресурсів страхових компаній.
Ключові слова: інвестиційні ресурси, інвестиційний портфель, страховик,
страховий резерв, фінансова діяльність.
В умовах глибокої фінансово-економічної кризи, що переживає економіка
України, особливої актуальності набуває проблема пошуку інвестиційних
джерел фінансування діяльності страхових компаній. Інтенсифікація процесів
глобалізації, одним з наслідків якої є швидке розповсюдження кризових явищ
на країни світу, значно загострює проблему пошуку інвестиційних джерел.
Світовий досвід свідчить, що використання в якості інвестиційних ресурсів
тимчасово-вільних коштів сприятиме подоланню кризових явищ.
Питання здійснення інвестицій страховиками та проблеми інвестиційної
діяльності страхових компаній розглядаються в наукових роботах таких
вітчизняних вчених як Базилевич В. Д., Василенко А. В., Внукова Н. М., Вовчак
О. Д., Ткаченко Н. В. та інших.
Значний внесок у дослідження особливостей формування і регулювання
страхового ринку, у тому числі інвестиційної діяльності страхових компаній,
належить В.Д. Базилевичу Так, В.Д. Базилевич зазначає, що основним
джерелом отримання прибутку для страхової компанії є не тільки збір
страхових платежів, а також інвестиційна діяльність, тобто вкладення частини
тимчасово вільних коштів резервного страхового фонду в прибуткові
проекти[1].
Основною умовою здійснення інвестиційної діяльності та реалізації
інвестиційної стратегії страхової організації є формування інвестиційних
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ресурсів як сукупності коштів у розпорядженні компанії, які можуть бути
використані для інвестування з метою отримання інвестиційного доходу.
Інвестиційні ресурси - це частина економічних ресурсів підприємства,
страхової організації і т.д. До інвестиційних ресурсів належать трудові ресурси
та грошові кошти, цінності, запаси, джерела доходів [3].
Отже, формування інвестиційних ресурсів є основною умовою здійснення
інвестиційної діяльності страхової компанії та пов'язано з первинним
накопиченням капіталу в процесі розподілу чистого прибутку страховика
[6, с.80].
Процес

формування

інвестиційних

ресурсів

має

регулярний

та

безперервний характер. Формування інвестиційних ресурсів визначається
цілями і напрямами інвестиційної стратегії та інвестиційної політики страхової
компанії [6].
Основною метою формування інвестиційних ресурсів страховика є
задоволення потре в акумулюванні необхідних інвестиційних активів та
оптимізація їх структури з точки зору забезпечення ефективності інвестиційної
діяльності [3].
Формування інвестиційних ресурсів є фінансовою основою реалізації
розробленої інвестиційної стратегії страховика, а з іншого боку, самостійним
блоком цієї стратегії, за яким визначаються стратегічні цільові нормативи.
Загальна потреба в інвестиційних ресурсах страхової компанії ґрунтується на
розрахунках обсягів інвестування, що забезпечує реалізацію як корпоративної її
стратегії, так і функціональних стратегій страховика.
Класифікація інвестиційних ресурсів компанії здійснюється за наступними
ознаками:
За джерелами залучення інвестиційні ресурси поділяються на:
- ті, що формуються із внутрішніх джерел;
- ті, що формуються із зовнішніх джерел.
Внутрішніми джерелами виступають власні кошти підприємств, а
зовнішніми - залучені і позикові кошти. Основними джерелами формування
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інвестиційних ресурсів виступають власний капітал і залучений капітал (що
переважає в структурі капіталу страхової організації).
За натурально-матеріальною формою інвестиційні ресурси поділяються на
ті, що залучаються у:
- грошовій формі;
- матеріальній формі;
- нематеріальній формі;
За строком залучення виділяють:
- інвестиційні ресурси, що залучаються на довгостроковій основі;
- інвестиційні ресурси, що залучаються на короткостроковій основі [7,
с.326-327].
Визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів страховика
взаємопов'язане з аналізом їх структури. З цією метою вивчаються:
- динаміка зміни загального обсягу інвестиційних ресурсів;
- динаміка питомої ваги власних і позикових коштів у загальній сумі
капіталу;
- співвідношення зовнішніх і внутрішніх джерел формування власних
інвестиційних ресурсів;
- вартість залучення власного капіталу за рахунок різних джерел;
- динаміка загального обсягу залучених позикових інвестиційних ресурсів;
- ефективність використання позикових інвестиційних ресурсів страховика
та інші [5, с.71].
Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів страхової компанії
включає:
- визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів;
- вибір ефективних методів фінансування окремих реальних інвестиційних
проектів;
- забезпечення необхідного обсягу залучення власних і позикових
інвестиційних ресурсів;
- оптимізацію структури джерел формування інвестиційних ресурсів.
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З урахуванням процесу утворення та розподілу інвестиційних ресурсів
страховика, визначається порядок формування інвестиційного портфеля
страхової організації, який представлений на рис. 1.
Розподіл

Утворення
інвестиційних
ресурсів

інвестиційних
ресурсів
Інвестиційний портфель

Джерела
формування
інвестиційних
ресурсів

Власний

Внутрішні

капітал
Залучений
капітал
Зовнішні

Довгострокові
інвестиційні
ресурси
Короткостроков
і інвестиційні
ресурси

Позиковий
капітал

Рисунок 1. Схема формування інвестиційного портфеля страховика
На початковому етапі формування інвестиційного портфеля базисним
ресурсом є власний капітал, який у процесі діяльності страхової організації
поповнюється з різних джерел. Власний капітал є основою функціонування та
розвитку страхової організації.
До складу власного капіталу входять:
- статутний фонд, що формується під час заснування страхової компанії за
рахунок внесків її засновників. Мінімальний розмір статутного фонду
встановлюється Законом України «Про страхування». Із 17 травня 2013 р.
мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який
займається

видами

страхування

іншими,

ніж

страхування

життя,

встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається
страхуванням життя, 10 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти
України [2];
-

додатковий

капітал,

що

утворюється

в

результаті

переоцінки

необоротних активів та внаслідок різниці між ціною продажу і номінальною
вартістю акцій, отриманої в процесі формування статутного капіталу (для
акціонерного товариства);
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- резервний капітал, який призначений для покриття збитків, а також для
погашення облігацій і викупу акцій у разі відсутності інших засобів;
-

нерозподілений прибуток та створені за рахунок прибутку фонди і

резерви.
Страхові резерви можуть бути використані страховиком в якості
інвестиційного джерела, при цьому слід зазначити, що вони є основним
інвестиційним ресурсом страхової організації. Страхові резерви поділяються на
певні види (рис. 2) та формуються відповідно до правил, що встановлюються
органами страхового нагляду.
Залучені інвестиційні ресурси страхових компаній
Страхові резерви
Резерви з інших видів страхування крім
страхування життя

Резерв зі страхування життя

Резерв незароблених премій

Резерв заявлених, але не
врегульованих збитків

Резерв збитків
Резерв збитків, які виникли, але не
заявлені

Стабілізаційні резерви

Рисунок 2. Класифікація страхових резервів
Аналіз

поточної

страхової

діяльності

дозволяє

визначити

обсяг

надходжень грошових коштів за прийнятими на себе зобов‘язаннями, оцінити
темпи розвитку окремих видів страхування та на основі даної інформації
розробити стратегічну програму формування страхового та інвестиційного
портфеля страховика. Грошові потоки страхової компанії з урахуванням їх
спеціалізації, що зазначена в Законі України «Про страхування», об‘єднують
три сфери діяльності - страхову, фінансову та інвестиційну.
Поточна страхова, фінансова та інвестиційна діяльність тісно пов‘язані
між собою та є взаємозалежними, відповідно рух грошових потоків у страховій
організації здійснюється з урахуванням цього взаємозв‘язку (рис. 3.). На основі
даних позицій будується фінансова бухгалтерська звітність страхових
компаній.
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-

- Виручка від операцій
страхування та
соціального
страхування;
- Виручка від
перестрахування;
- Дивіденди для
отримання

-

-

Виручка від
реалізації основних
засобів;
Продаж цінних
паперів;
Інші доходи.

-

Залучення позикових
коштів;
Залучення коштів за
рахунок випуску акцій;
Дивіденди та відсотки
для отримання;
Фінансові вкладення
компаньйонів;
Інші доходи.

Надходження
Страхова діяльність

Інвестиційна діяльність

Витрати у страховій
діяльності

-

Страхові виплати;
Виплати по
перестрахуванню;
Оплата персоналу;
Фінансування
попереджувальних
заходів
Інші витрати

Фінансова діяльність

Витрати

-

-

Вкладення в
основні засоби;
Вкладення в
цінні папери;
Інші витрати

-

Додаткові платежі;
Погашення кредиторської
заборгованості;
Дивіденди та проценти до виплат;
Повернення фінансових
вкладень;
Інші витрати

Рисунок 3. Схема руху грошових потоків страхової організації
Основним інформаційним джерелом для аналізу грошових потоків є «Звіт
про рух грошових коштів», за допомогою якого можна контролювати поточну
платоспроможність страховика, приймати оперативні рішення по управлінню
грошовими потоками та який доцільно враховувати при дослідженні
ефективності інвестиційної діяльності та розробці інвестиційної стратегії
страховика.
Страхові компанії посідають особливе місце у забезпеченні інвестиційного
процесу. По-перше, страховики самостійно можуть виконувати функції
інвесторів, оскільки вони мобілізують значні фінансові ресурси юридичних,
фізичних осіб та спрямовують їх у різні види інвестицій. По-друге, за
допомогою

страхування

можна

стимулювати

інвестиційну

активність

вітчизняних та іноземних власників капіталу шляхом виконання страхових
операцій за видами страхування, що гарантують інвесторам повернення
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вкладених коштів, а у деяких випадках і відшкодування не отриманого доходу в
разі настання непередбачуваних подій, що призвели до втрати фінансових
вкладень [5, с.73].
Можливість

використання

коштів

страхової

компанії

у

якості

інвестиційних ресурсів характеризується:
- можливим терміном використання ресурсів;
- визначенням терміну інвестування;
- отриманням інвестиційного доходу з урахуванням принципу «ризикдохідність»;
- можливістю перетворення у грошові кошти для здійснення страхових
виплат (рівнем ліквідності).
У структурі власного капіталу усі складові (капітал накопичення, інші
внески юридичних осіб, резерви накопичення) мають довгостроковий характері
можуть бути інвестовані у довгострокові фінансові інструменти. У даному
випадку інвестиційна політика компанії має бути спрямована на придбання
боргових та пайових цінних паперів, а також нерухомості. Резерви зі
страхування життя (математичні резерви) можна інвестувати у довгострокові
фінансові інструменти, оскільки чим довшими є терміни договору, тим більш
довгостроковими можуть бути інвестиції. Технічні резерви формуються за
рахунок короткострокових договорів страхування (до 1 року). Стабілізаційні
резерви,

що

мають

довгостроковий

характер,

формуються

з

метою

забезпечення фінансової надійності страховиків. Інвестиційні можливості
ресурсів страхової організації наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Інвестиційні можливості ресурсів страхової організації
Інвестиційні можливості, у тому числі:
Структура фінансових
ресурсів

Власний капітал, у
тому числі:
-Капітал накопичення

Термін
використання
інвестицій

Довгострокова

Можливість
Можливість
Можливість
отримання доходів з перетворення у
планування з
урахуванням
грошові кошти для
метою
принципу «ризикздійснення
інвестування
дохідність»
страхових виплат
Висока
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Регулярний
стабільний
поточний дохід

Ліквідність
середня,
низька

Продовження таблиці 1
- Інші внески
юридичних осіб

Довгострокова

Низька

Регулярний
стабільний
поточний дохід

-Резерви накопичення

Довгострокова

Висока

Регулярний
стабільний
поточний дохід

Ліквідність
середня

Залучений капітал, у
тому числі:
- Резерви зі
страхування життя
(математичні резерви)

Довгострокова

Висока

Регулярний
стійкий
поточний дохід

Ліквідність
середня,
низька

-Резерви з інших видів
страхування, крім
страхування життя
(технічні резерви)

Різна (в залежності від видів
страхування)

-Стабілізаційні
резерви

Різна (в залежності
від фінансових
результатів
страхової компанії
за звітний період)

Позиковий капітал, у
тому числі:
Короткострокова
- Кредиторська
заборгованість

Ліквідність
середня,
низька

Високий,
Ліквідність середня,
нерегулярний дохід
низька

Висока

Нерегулярний
дохід

Ліквідність
середня

Низька

Нерегулярний
дохід

Ліквідність
висока

Цілями інвестування ресурсів страхової компанії можуть бути:
-

забезпечення достатнього рівня платоспроможності, необхідного для

виконання страхових зобов'язань і збереження фінансової стійкості страхової
компанії;
-

отримання прибутку;

-

збереження активів організації від інфляції;

-

збільшення вартості страхової компанії;

-

підвищення конкурентоспроможності компанії [6, с.74].
Структура інвестиційних ресурсів впливає на вибір інвестиційної стратегії

страхової компанії, відповідно, висуваються певні умови до інвестування
коштів, які доцільно розділити на три групи:
-

група 1: кошти по довгостроковому страхуванню життя;

-

група 2: кошти по ризиковим видам страхування;

-

група 3: власні кошти, у тому числі статутний капітал, додатковий

капітал, резервний капітал та інші.
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Період інвестування - це період часу, на який поширюється інвестиційна
політика та інвестиційна стратегія компанії, і по відношенню до якого
оцінюються результати інвестиційної діяльності. Він визначається впливом
багатьох факторів, зокрема, особливостями страхового портфеля, а також
можливостями прогнозувати ситуацію на ринку та ціни на різні інвестиційні
активи.
Так,

якщо

страхова

організація

займається

ризиковими

видами

страхування, то, як правило, більшу частину коштів, що покривають страхові
резерви, вона розміщує в короткострокові активи, на строк не більше одного
року. При цьому страховик надає перевагу портфельним інвестиціям.
Під час визначення періоду інвестування за довгостроковими договорами
зі страхування життя страховик повинен враховувати те, що виконання
зобов'язань за ризиком смерті нічим не відрізняється від виконання зобов'язань
за будь-якими іншими ризиковими видами страхування, тому для відповідної
частини активів період інвестування також зазвичай не перевищує одного року.
За довгостроковими договорами зі страхування життя під час визначення
періоду інвестування до уваги приймаються зобов'язання страховика по
страховим виплатам за ризиком дожиття. При цьому відповідні інвестиційні
ресурси можуть бути вкладені в довгострокові активи і проекти з підвищеним
інвестиційним доходом (рис. 4).
Якщо відбувається процес розміщення коштів страхової компанії, що
займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, основним
критерієм для страховика є безпека, а не прибутковість. Цей критерій
проявляється вже на етапі ціноутворення на страхові послуги по ризиковим
видам страхування: страхові тарифи повинні бути розраховані таким чином,
щоб із заданою вірогідністю забезпечувати можливість виконання страховиком
своїх зобов'язань, навіть якщо кошти, що отримані у вигляді страхових премій,
не будуть інвестуватися і, відповідно не будуть забезпечувати додатковий дохід
(рис. 5).
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Група 1.за довгостроковими видами страхування

інвестицій не повинна
бути нижче рівня, що
використовується про
розрахунку
відповідних тарифних
ставок

2. Договори
страхування є
довгостроковими,
тому є можливість
оцінити поточні
надходження та
виплати за цими
договорами

Страхова діяльність
не схильна до
катастрофічних
ризиків та збитків
(за винятком –
аварії на
підприємстві)

4. Довгостроковий
характер договорів
страхування
визначає
необхідність
розробки
антиінфляційних
заходів

Рисунок 4. Основні умови інвестування коштів страхових компаній за
довгостроковими видами страхування життя
Якщо відбувається процес розміщення коштів страхової компанії, що
займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, основним
критерієм для страховика є безпека, а не прибутковість. Цей критерій
проявляється вже на етапі ціноутворення на страхові послуги по ризиковим
видам страхування: страхові тарифи повинні бути розраховані таким чином,
щоб із заданою вірогідністю забезпечувати можливість виконання страховиком
своїх зобов'язань, навіть якщо кошти, що отримані у вигляді страхових премій,
не будуть інвестуватися і, відповідно не будуть забезпечувати додатковий дохід
(рис. 5).
Якщо розглянути умови інвестування коштів за довгостроковим
страхуванням життя, то тут виникають певні особливості. Уже на етапі
розрахунку тарифів задається деяка норма прибутковості, яку необхідно
забезпечити за рахунок інвестування страхових фондів в частині коштів
математичних резервів. Тому важливість інвестиційної діяльності можна
прирівняти з важливістю безпосередньо страхової діяльності.
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5. Висока ймовірність
катастрофічних ризиків,
тому інвестиційні активи
мають бути
високоліквідними

4. Інвестиційний дохід
використовується для
погашення зобов‘язань
перед страховиком

3. Страхова премія не
може бути використана
для інвестування, оскільки
страхові виплати складно
прогнозувати

2. Надходження страхових
премій є нерівномірними і
нестабільними

1. Договори є
короткостроковими
(зазвичай терміном на 1
рік)

Група 2.заризиковими видами страхування

Рисунок 5. Основні умови інвестування коштів страхових компаній за
ризиковими видами страхування
Отже, з урахуванням вимог до інвестиційної діяльності страхової компанії,
здійснення достовірної та точної оцінки параметрів сукупності інвестиційних
ресурсів страхових компаній є однією з умов активізації інвестиційної
діяльності

страховиків.

Оцінка

інвестиційного

потенціалу

сукупності

інвестиційних ресурсів страхової компанії має враховувати специфіку умов
інвестування коштів страхових компаній окремо за довгостроковими видами
страхування життя, за ризиковими видами страхування та за власними
коштами. Зазначена оцінка може бути здійснена тільки за допомогою
комплексного економіко-статистичного аналізу.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТEУ
ТЕМА: «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
Актуальним

важливим

питанням

являється

вивчення

системності

застосування фінансової політики, її ролі у фінансовому плану ванні та
управлінні

фінансами.

Дослідження

показали,

що

системність

або

«фрагментарність» застосування фінансової політики як складової системи
планування залежить від запроваджених концептуального підходу фінансового
планування та моделі управління у тих чи інших умовах. В наш час поняття
фінансової політики обговорюється все частіше, держава та підприємства
приділяють цій проблемі до сить вагоме значення. Варто зазначити, що
фінансову політику в теперішніх умовах пов’язують не лише з державною
сферою, а також з населенням, підприємницькою структурою та деякими
напрямами економіки країни, залежно від складності завдань, які є метою
фінансової політики. Дотепер вчені, економісти та теоретики не досягли
консенсусу щодо визначення поняття фінансової політики.
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ставка

банківського відсотка, кредитна політика, центральний Національний банк
України, капітал, бюджетно-податкова (фіскальна) політика, інноваційноінвестиційної діяльності підприємства.
Основними напрямами фінансової політики підприємства є: політика
формування активів і структури капіталу; політика управління активами та
інвестиціями; політика залучення фінансових ресурсів; політика управління
фінансовими ризиками і запобігання банкрутству. Формування фінансової
політики підприємства має здебільшого багаторівневий характер.
Таким чином, можемо стверджувати, що фінансова політика – це одна зі
сторін фінансової науки. В розвитку фінансової науки політика виконує функції
визначення мети і втілення в життя рекомендацій теорії. В той час видно, що
тільки абстрактним мисленням можливо відокремити теорію від політики і
побудувати схему розвитку власне науки.
Досліджено реальній дійсності процеси теоретичної розробки і втілення
їх у життя відбуваються паралельно, доповнюючи і розвиваючи одна одну такі
вчені як :Зубков С.О., Пушкар М.С., Приходько Е.А. Терещенко О.О. Яркіна
Н. М. та інші.
В реальній дійсності процеси теоретичної розробки і втілення їх у життя
відбуваються паралельно, доповнюючи і розвиваючи одна одну. Фінансова
політика – це складова частина фінансової науки, яка відрізняється від суто
науки своїм прикладним характером та імперативними способами розвитку.
Встановлено, що фінансовою політикою підприємства є політика, що
визначається

і

проводиться

роботодавцями

підприємства

в

інтересах

підприємства через фінансові відносини і механізми. Фінансову політику
підприємства

визначають

засновники,

власники,

організовує

фінансове

керівництво, а її виконавцями є фінансові служби, виробничі структури,
підрозділи й окремі працівники підприємства.
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Фінансова політика підприємства є складовою частиною її економічної
політики і висловлює сукупність заходів з підприємства та використання
фінансів для здійснення своїх функцій і завдань, якісно певного напряму
розвитку, який стосується сфер, засобів і форм її діяльності, системи взаємин
усередині підприємства, а також позицій у зовнішньому середовищі.
Зміст фінансової політики виражається у вирішенні таких завдань: –
розробка оптимальної концепції управління фінансовими ресурсами, яка
дозволяє забезпечити узгодження оптимального обсягу їх надходжень з
одночасним захистом підприємницького ризику; – визначення основних
напрямів використання фінансових ресурсів на поточний період та на
перспективу.
При цьому необхідно враховувати перспективи розвитку виробничої і
комерційної діяльності та стан макроекономічної кон‘юнктури (оподаткування,
облікова ставка банківського відсотка, норми амортизаційних відрахувань на
основні засоби тощо).
Сучасна

фінансова

діяльність

багатьох

підприємств

здебільшого

характеризується оперативною формою управління фінансовими ресурсами.
Управлінські рішення відображають реакцію на поточні проблеми фінансовогосподарської діяльності. Така форма управління фінансами не відповідає
інтересам підприємства та його інвесторам і партнерам.
Сучасні умови господарювання вимагають переходу до управління
фінансовими ресурсами на базі розробленої стратегічної мети відповідно до
ринкових умов та пошуку шляхів досягнення поставленої мети у межах
прийнятої фінансової політики.
Фінансова
застосування

політика
фінансів

підприємства
для

являє

вирішення

собою

цілеспрямоване

довготермінових

цілей

та

короткотермінових завдань, визначених статутними вимогами. В умовах
нестабільного

економічного

грошово-кредитної

політики

середовища,
держави

непередбачуваної

багато

підприємств

податкової
вимушені

турбуватися про своє виживання. Це відображається в розв‘язанні поточ них
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фінансових проблем у формі реакції на невизначені макроекономічні дії
владних структур. Така політика в управлінні фінансами породжує окремі
суперечності між інтересами суб‘єктів господарювання і фіскальними
інтересами держави.
Податкова політика має головний напрямок діяльності, що реалізується
через визначений комплекс заходів і спрямований на мобілізацію фінансових
ресурсів у доходну частину державного бюджету, місцевих бюджетів,
державних цільових фондів у формі податків, зборів, обов'язкових платежів.
Податковою політикою вирішується проблема формування таких підходів, які
сприяли б, з одного боку, забезпеченню достатності фінансових ресурсів для
виконання державою своїх функцій, а з іншого не перешкоджали розвитку
суб'єктів підприємницької діяльності, галузей економіки та ефективного
розвитку національної економіки загалом.
Податкова політика, яка на сьогодні проводиться в Україні, має низку
суттєвих вад і не є надійним джерелом підтримки прогресивних економічних
процесів. Для координації окремих аспектів податкового законодавства,
методів податкового адміністрування в Україні вже достатньо довгий час
розглядаються різні проекти Податкового кодексу, проте його так і не
прийнято.
Отже, пріоритетними напрямами податкової політики на сучасному етапі
розвитку економіки України повинні бути [3, с. 213]:
- підвищення стимулюючої та регулюючої функцій оподаткування;
-

забезпечення

стабільності

податкового

законодавства,

введення

мораторію на внесення змін і доповнень у існуючі законодавчі та нормативноправові акти з питань оподаткування;
- зменшення кількості податкових пільг;
- оптимізація оподаткування: зменшення податкового навантаження,
підвищення ролі прямого та прогресивного оподаткування.
Грошово-кредитна

політика

застосовується

у

тісній

взаємодії

із

бюджетно-політикою політикою. Її можна визначити як вид фінансової
політики держави, за допомогою якої держава через уповноважені органи
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(найчастіше – Центральний банк країни) регулює обсяг грошової маси в обігу з
метою забезпечення стабільного економічного зростання, повної занятості,
цінової стабільності, рівноваги платіжного балансу. Тактичними цілями
грошово-кредитної політики виступають контроль за пропозицією грошей
(грошової маси), контроль за рівнем відсоткових ставок, контроль за обмінним
курсом національної валюти.
Основними інструментами грошово-кредитної політики, які можуть
застосовуватись регулюючими органами є наступні: встановлення норм
обов‘язкового резервування для комерційних банків, операції на відкритому
ринку, рефінансування комерційних банків, процентна політика (регулювання
облікової ставки), управління золотовалютними резервами, регулювання
експорту та імпорту капіталу.
Використання цих інструментів дає можливості безпосередньо і
опосередковано впливати на пропозицію грошової маси в обігу. Як і бюджетноподаткова політика, грошово-кредитна політика може бути стимулюючою і
стримуючою.
Перша застосовується в період економічного спаду, і її головна мета –
пожвавлення економічного зростання, стимулювання ділової активності,
зменшення безробіття. При цьому центральний банк країни здійснює заходи
щодо збільшення пропозиції грошей шляхом зниження норм обов‘язкового
резервування і облікової ставки, викупу державних цінних паперів.
Стримуюча грошово – кредитна політика має зворотні цілі і проводиться
в період економічного буму для зниження ділової активності та боротьби з
інфляцією. При цьому центральний банк зменшує пропозицію грошей в
економіці, збільшуючи норми обов‘язкового резервування і облікову ставку, а
також здійснюючи продаж державних цінних паперів [5, с. 28].
Бюджетно-податкова (фіскальна) політика має напрямок діяльності, що
реалізується державою через синхронні зміни у системі оподаткування та
видатках уряду, і спрямований на досягнення економічного зростання
внаслідок створення сприятливих умов для виробничо-господарської та
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фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Метою фіскальної політики є
досягнення повної зайнятості, зростання виробництва, контроль за інфляцією
тощо.
В період економічного спаду та збільшення безробіття заходи фіскальної
політики передбачають збільшення державних видатків, зниження рівня
оподаткування. В періоди «економічного перегріву» відбувається обсягу
державних видатків, збільшення податкового навантаження, забезпечується
скорочення дефіциту бюджету. В періоди помірного розвитку фіскальна
політика реалізується за допомогою "вбудованих стабілізаторів" обсягів
податків, державних витрат, трансфертів.
Зубков С.О., [1] описувала грошову – кредитну політику

важливим

напрямок діяльності, що реалізується через визначений комплекс заходів
центрального банку Національного банку України і спрямований на
регулювання руху кредитних ресурсів, підтримання стабільності національної
грошової одиниці, впорядкування темпів інфляції, управління обсягами
кредитування, встановлення необхідних обсягів грошової маси в обігу тощо.
Основну мету фінансової політики підприємства можна сформулювати
як забезпечення здійснення поточної фінансово-господарської діяльності
підприємства, виконання тактичних цілей та завдань і забезпечення досягнення
стратегічної мети в майбутньому через формування оптимального грошового
потоку, ефективного використання фінансових ресурсів та успішної реалізації
фінансового менеджменту.
Фінансова політика, на нашу думку, має бути:
- оптимальною для впровадження на підприємстві;
- раціональною для використання;
- ефективною за результатами.
Сучасне призначення фінансової політики підприємства полягає в[6]:
- упорядкуванні фінансових відносин підприємства;
- наданні фінансам планомірності та послідовності;
- удосконаленні управління грошовими потоками підприємства;
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- підвищенні ефективності фінансових відносин підприємства;
-

забезпеченні

виконання

завдань

визначених

керівництвом

підприємства;
- оптимізації грошових потоків за джерелами поступлення, напрямками
використання відповідно до визначених управлінням цілей;
- прискоренні грошового обороту на підприємстві;
-

оптимізації

складу

та

використання

фінансових

інструментів

підприємства;
- ефективному використанні фінансових ресурсів;
- забезпеченні реалізації фінансового менеджменту.
У результаті проведених досліджень визначено фінансову політику в
широкому розумінні – як політику державних органів та держави в цілому в
сфері фінансових відносин та у вузькому – як політику конкретного
підприємства щодо управління грошовими потоками підприємства для
покращення фінансового стану підприємства та досягнення цілей, визначених
керівництвом.
Фінансова

політика

підприємства,

як

реалізація

фінансового

менеджменту на практиці, передбачає формування наступних її складових:
а) облікової політики;
б) кредитної політики;
в) політики управління грошовими засобами;
г) політики управління витратами та доходами;
д) дивідендної політики тощо.
Таким чином, за Пушкар М.С., фінансова політика підприємства
поділяється на політику управління активами, капіталом, інвестиціями,
грошовими

потоками,

фінансовими

ризиками,

політику

антикризового

фінансового управління. При цьому, такої складової як, наприклад, політики
фінансування діяльності підприємства серед напрямків фінансової політики
автором не відокремлено[2].
Зрозуміло, що для України стабілізаційна фінансова політика держави є
порівняно новим явищем в сфері державних фінансів, що є наслідком
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трансформації використання фінансових відносин від суто розподільчих до
відтворюючих за рахунок підвищення стійкості державних фінансів та
вітчизняної економіки до глобальних економічних змін загалом.
З

метою

стабілізації

національної

економіки

та

оптимального

перерозподілу фінансових ресурсів органами державної влади, перш за все, слід
врахувати особливості виникнення кризових явищ, а саме:
а) виявлення об‘єктивних причин та можливих наслідків їх прояву у
вітчизняній економіці;
б) прогнозування критеріїв оцінки безпечності кризових явищ;
в) дослідження методів антикризового управління та їх використання
залежно від сфери виникнення та розміру завданої шкоди.
Фінансова політика держави тісно пов‘язана з її інвестиційною
політикою, спрямованою на стимулювання капіталовкладень в інноваційні
процеси, тобто в ту сферу підприємницької діяльності, в якій інвестиції є базою
для матеріалізації нововведень, а також інноваційна політика держави
практично не відокремлена від промислової політики в цілому[4].
Здійснення

інноваційно-інвестиційної

діяльності

на

підприємстві

безпосередньо визначається рівнем інвестиційного забезпечення інноваційного
розвитку даного підприємства. Тому основною концептуальною передумовою
інвестиційного

забезпечення

інноваційно-інвестиційної

діяльності

підприємства має стати формування інвестиційних ресурсів.
Управління фінансової діяльністю слід здійснювати, з одного боку, з
огляду на потенційні можливості інновації у формуванні конкурентних переваг,
а з іншого - на інвестиційні можливості підприємств. Для цього необхідне
економічне обґрунтування доцільності впровадження кожної, навіть на перший
погляд безперечно перспективної новації. Це дає змогу керівництву приймати
позитивне рішення щодо залучення тієї з можливих альтернативних новинок,
яка створить для фірми істотні конкурентні переваги і забезпечить належну
економічну віддачу, рівень якої істотно перевищуватиме вкладені у її
реалізацію кошти.
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Проблема фінансового забезпечення інновацій – як основна складова, що
забезпечує розвиток інноваційного процесу на підприємствах, залишається
однією з найбільш гострих для вітчизняної промисловості.
Сьогодні

ринкові

умови

господарювання

передбачають

поєднання

законодавчо – нормативного державного регулювання з самостійністю суб‘єктів
господарювання через формування фінансової, облікової, виробничої, технічної,
інформаційної, господарської, цінової, комерційної та ін. політики кожного
підприємства, їх вплив на суб'єкти і об'єкти фінансової політики . Можна
ознайомитись з основі суб'єкти і об'єкти фінансової політики див на (рис.1.1.)
СУБЄКТИ І ОБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Управління
майном

Управління
капіталом

Управління інвестиційними
проектами

Баланс
Управління оборотним
капіталом

Основні фонди
Оборотні фонди
Власний капітал
Звичайний капітал

Довгострокова кредитна
політика

Короткострокова кредитна
політика

Фінансова політика підприємства

Рис. 1.1. Основі суб'єкти і об'єкти фінансової політики

[3]

У ринкових умовах господарювання все більше зростає роль обліку як
виробника інформаційного продукту: які відображені в балансі активи та
пасиви

підприємства

безумовно

взаємопов‘язані.

Капітал

підприємства

засвідченими в пасивній стороні балансу вимогами на майно, яке відображено в
активах. А за П(С)БО «Баланс», власний капітал, незважаючи на його
розташування, розглядають як частину в активах підприємства після
вирахування всіх зобов‘язань.
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У зв‘язку з цим, політику управління активами підприємства неможливо
розглядати окремо, але і не можна ототожнювати із політикою управління його
капіталом Інакше кажучи, фінансова політика являється сукупність заходів з
накопичення та використання грошових коштів для здійснення конкретних
цілей та завдань.
Сьогодні Україна має потужний науковий потенціал, однак кризові явища
призвели до втрати попиту на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що
пояснюється падінням загального рівня інвестицій на тлі інфляції, зростанням
взаємозаборгованості і переорієнтацією економічної діяльності з реального
сектора в сектор швидкоплинних фінансових операцій. Поряд із низькими
обсягами фінансування науки й інноваційної діяльності важливою проблемою є
деформоване співвідношення витрат на науку та інновації. Загалом варто
зазначити досить низьку активність як держави, так і приватного сектора у
здійсненні інноваційних інвестицій [5].
Що ж стосується перебудови структурної політики то вона повинна
ґрунтуватися з нашої точки зору на визнанні пріоритетності наукомістких і
високотехнологічних галузей економіки які не зруйновано до кінця і які в змозі
зберегти здатність України ввійти у світовий економічний простір з високим
технологічним потенціалом.
На мою думку щоб зменшити залежність від ціноутворення у паливної
енергетичній

сфері

потрібно

розробляти

систему

щодо

економного

використання ресурсів знижувати енергомісткість базових галузей приділяти
більшої

уваги

розробці

енергоефективних

технологій.

На

основі

вищезазначеного пропонуємо брати до уваги основні напрямки прискорення
розвитку підприємництва в економіці України.
Практикою підтверджено, що фінансова політика, як і загальнодержавна
економічна політика в цілому, залежить від сформованого правового поля та
органів влади і управління в процесі реалізації функцій держави і забезпечення
легітимності фінансових відносин. Невипадково фінансова політика виступає
результатом дії як об‘єктивного, так і суб‘єктивного факторів впливу на її
формування, реалізацію і розвиток в системі ринкових відносин.
115

Список використаних джерел:
1 Зубков С.О. Ефективність політики фінансування необоротних активів
підприємств торгівлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:
спец. 08.00.04 / С.О. Зубков. – Х., 2014. –520 с.
2 Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая політика : учеб. пособие. –
М.:ИНФРА-М,2013. – 332 с.
3 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році [Електронний
ресурс] : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. –
К. : НІСД, 2015. – 576 с.
4 Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: Монографія
/ М.С.Пушкар, М.Т. Щирба.– Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 267 с.
5 Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб‘єктів господарювання: навч.
посібник / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2013. – 554 с.
6 Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ :
Ліра-К, 2015. – 498 са
УДК 336.71
Т.С. Вінницька
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНО-БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто роль та сутність, особливості дистанційного
банківського обслуговування підприємств, переваги та недоліки системи
«Інтернет-банкінг» та «Клієнт-банк».
Ключові слова: банк, підприємство, дистанціне банківське обслуговування,
«Інтернет-банкінг», «Клієнт-банк».
Діяльність банківських установ реалізується через взаємодію з широким
спектром суб‘єктів, серед яких особливо відзначаються: фізичні особи,
підприємства різних форм власності. Взаємодія банківських установ з клієнтом
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відбувається через надання фінансовим установам специфічних послуг,
реалізацію відповідних продуктів.
На сучасному фінансовому ринку банківських послуг комунальна сфера
господарювання посідає одне з провідних місць. Банк – це установа,
призначена для акумуляції вільних грошових коштів та їх подальшого
розміщення в позику з максимальним ступенем ефективності і гарантії
збереження. Активна участь фінансово-кредитної системи у забезпеченні
економічного

розвитку

країни

вимагає

тісної

співпраці

комунальних

підприємств, з тією її частиною, що найтісніше пов‘язані з обслуговуванням
суб‘єктів господарювання в ринковій економіці комерційними банками.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Розвиток сфери банківських послуг на сучасному
етапі, який проходить в умовах загострення конкуренції і кризових явищ на
світовому грошово-фінансовому ринку, характеризується такими основними
тенденціями: збільшенням обсягу та різноманітності банківських послуг,
упровадження нових послуг як для населення, так і для підприємств,
підвищення значення новітніх технологій у цьому процесі. Таким чином,
комерційні банки, вимушені самі виступати ініціаторами своїх новітніх
процесів [1, с.132]. За таких умов функціонування інноваційних технологій для
вітчизняних

комерційних

банків

є

не

тільки

критерієм

оцінювання

конкурентоспроможності, а й умовою виживання на ринку [2,с.131]. Отже, з
огляду на вище зазначене, розвиток новітніх послуг а саме дистанційнобанківське обслуговування комерційних банків України набуває все більшої
актуальності так, як перетворилося на цілком самостійну форму ведення
бізнесу.
Формулювання цілей статті. Метою написання статті є дослідження
дистанційно-банківского обслуговування комунальних підприємств, зокрема
систем «Інтернет-банкінг», «Клієнт-банк», виявлення переваг, недоліків, які
впливають на подальший їх розвиток.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб проводити банками
обслуговування господарюючих суб‘єктів з максимальним комфортом і
наблизитись до нього у просторі і часі, вони намагаються наблизитись до
клієнта, за рахунок впровадження передових досягнень науки і техніки,
реалізованих у різних методах дистанційно-банківського обслуговування.
Дистанційне банківське обслуговування (далі ДБО) – прийнято називати
надання банківських послуг, (надання банківських продуктів) на відстані без
відвідування клієнтами офісу банку. Такий вид обслуговування дозволяє
комунальним

підприємствам

контролювати

власні

рахунки,

проводити

безготівкові банківські і міжбанківські платежі, переказувати кошти за
рахунками та ін.
ДБО забезпечує банку наступні конкурентні переваги:
1. При використанні ДБО значно скорочуються операційні витрати.
2. Відпадає необхідність мати додаткові приміщення, робочі місця і
персонал, без яких не можна обійтися при обслуговуванні клієнтів
традиційним способом.
3. В результаті транзакційні витрати знижують на порядок.
За рахунок економії коштів на своє утримання фінансово-кредитна
установа може істотно збільшити клієнтську базу, низька собівартість
банківських продуктів дає можливість зменшити тарифи на них, що за інших
рівних умов робить банк в очах споживача більш привабливим.
На сьогодні виділяють три рівня ДБО:
1. Інформаційний – сайти банку в Інтернеті на якому відбиті види і тарифи
послуг, що надаються.
2. Комунікаційний – двосторонній обмін інформацією за допомогою
електронної пошти, інформацію про стан рахунків, виписки за
рахунками.
3. Повнофункціональний транзакційний – проведення всіх фінансових
операцій, крім видачі готівки [3].
За технологіями ДБО надає низку різноманітних послуг. Найбільш
основними серед них є: «Інтернет-банкінг», «Клієнт-банк».
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«Інтернет-банкінг» – послуга, яка дозволяє здійснювати розрахунки без
навідування банку, отримувати інформацію про стан рахунку. Це система
віддаленого отримання банківських послуг через Інтернет. Серед її переваг
можна виділити зручність, економію часу, конфіденційність переданої
інформації, простоту підключення до системи та документальне підтвердження
документообігу. До системи «Інтернет-банкінг» належать такі послуги:
- відкриття депозитів, здійснення валютних операцій;
- управління рахунками;
- здійснення платіжних операцій;
- сплата комунальних послуг;
- обмін фінансовими документами;
Стосовно захисту інформації «Інтернет-банкінг» поступається системі
«Клієнт-банк»,

яка

останнім

часом

почала

активно

застосовуватися

українськими комерційними банками. Головною перевагою системи «Клієнтбанк» є те, що вона дозволяє клієнту здійснювати розрахункові операції та
контролювати стан рахунку зі свого офісу. Але слід зазначити, що це не єдина
перевага даної системи. Загалом виділяють такі переваги:
1. Зручність. Забезпечує автоматизовану підготовку таких документів, як
платіжне доручення, заявка на переказ валюти та інших документів.
2. Оперативність. При використанні системи «Клієнт-банк» збільшується
швидкість проходження платежів.
3. Мобільність. Система дозволяє контактувати з банком без обмежень у
часі, оскільки технічні можливості більшості програмних комплексів
дозволяють цілодобово відправляти документи до банку.
4. Безпека. Засоби захисту інформації в системі при коректному їх
використанні гарантують надійний захист від несанкціонованого доступу
інформації.
Використання системи «Клієнт-банк» фактично базується на рівні
договірних відносин між банківською установою та користувачем послуг.
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Повний список послуг, які банк надає через цю систему, найбільш великий
[4, с.36]:
- ознайомитись з банківськими правилами;
- отримувати довідкову інформацію;
- відкривати різні банківські рахунки;
- керувати рухом коштів по рахунках, у тому числі за товари і
послуги, включаючи комунальні;
- отримувати електронні копії розрахункових документів;
- отримувати інформацію про стан свого рахунку, в формі
відповідних виписок;
- здійснювати кредитні операції;
- обмінюватись

з

банком

електронними

текстовими

повідомленнями;
Однак поряд з перевагами система «Клієнт-банк» має і певні недоліки:
- недостатня продуктивність і захищеність інформаційних
систем та інформаційно-телекомунікаційних мереж як кредитної
організації, так і провайдерів, задіяних у інформаційному контурі
ДБО;
- невиконання кредитною організацією зобов‘язань перед
клієнтами

через

неналежної

якості

апаратно-програмного

забезпечення систем;
- викрадення

грошових

коштів

шляхом

неправомірного

використання ключів електронного цифрового підпису;
- дії

відносно

фінансово-кредитної

установи

у

вигляді

неправомірного доступу із застосуванням ДБО до її інформаційних
ресурсів, у тому числі при вчиненні злочинних дій;
- порушення банком вимог законодавства України, в тому
числі нормативних актів НБУ, результатом чого є

виникнення

підстав для застосування заходів за порушення банківської таємниці,
порядку організації внутрішнього контролю;
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- переказ коштів з використанням даної системи потребує
постійної присутності керівних осіб, при перенесенні інформації з
системи «Клієнт-банк» до автоматизованої банківської системи
банку можуть виникнути помилки, якщо ці системи створювалися
різними розробниками.
Перелічені вище переваги і недоліки даних систем, можуть бути, як
доповненні, так і скороченні, і очевидно, що саме від них залежить, чи
виправдають системи первинні витрати.
Висновки. Розглянувши роль дистанційно-банківського обслуговування
для підприємств комунальної сфери, проаналізувавши позитивні та негативні
сторони даної системи, можна зробити висновок, що дана система є доволі
зручною для підприємств, що здійснюють велику кількість платежів протягом
операційного дня, усі розрахунки в системі проводяться в режимі реального
часу, забезпечує швидкість здійснення операцій цілодобово, без будь-яких
обмежень і є платформою для прийняття оперативних рішень.
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Постановка проблеми.

В умовах дефіциту фінансових ресурсів,

кредитування набуває особливого значення для економічно активних учасників
ринку.

Кредит є одним з основних видів послуг будь-якого комерційного

банку, відповідно одержання його фізичними та юридичним особами - запорука
успішного розвитку економіки країни. Головним завданням комерційних банків
при здійсненні кредитних операцій у іноземній валюті є фінансування
міжнародної

торгівлі.

Для

світової

практики

традиційними

методами

банківського кредитування експорту є аванси під інкасо, облік векселів або
чеків банком, фінансування по документарному акредитиву, акцептні кредитні
лінії, експортний кредит, кредит покупцю та ін. Всебічний аналіз змісту та
структури операцій у сфері фінансування зовнішньої торгівлі, що проводяться
вітчизняними комерційними банками, змушує констатувати той факт, що, на
сьогоднішній день, використовуються тільки деякі окремі форми кредитування.
Серед основних причин такого стану речей доцільно назвати нестабільну
законодавчу

базу,

політику

держави

у

сфері

експортно-

імпортного

регулювання, недостатність ефективних механізмів страхування валютних
ризиків та інші. Процес управління кредитами заслуговує особливої уваги, тому
що від його якості залежить успіх роботи банку. Основу всього процесу
управління кредитами становить кредитна валютна політика, тобто сукупність
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правових, економічних та організаційних заходів та форм, які проводяться
комерційними банками при наданні кредитів в іноземній валюті.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питання

валютного

кредитування знайшло своє наукове обґрунтування в працях багатьох
вітчизняних авторів, зокрема, О. І. Барановського, Г. І. Жигайло, В. І. Міщенка
та ін. Однак, сучасні динамічні зміни вимагають додаткового осмислення та
обґрунтування

ефективних

шляхів

реалізації

інструментів

послаблення

наслідків зміни валютного курсу для вітчизняних учасників ринку кредитних
відносин.
Виклад основного матеріалу.

Надання кредитів являє собою дуже

важливий та чутливий процес. Банк має визначити, які кредити буде надавати,
обсяги кредитів кожного типу, коло позичальників та умови на яких він буде їх
надавати. Всі ці важливі рішення вимагають, щоб метою політики банку була
підтримка оптимальних співвідношень між кредитами, депозитами та іншими
зобов'язаннями і власним капіталом.
Разом з тим, слід відзначити, що аналіз вітчизняної банківської практики
надання валютних кредитів до кризового періоду свідчить про нарощування їх
обсягів. За останні роки в Україні переважна більшість банків надавали кредити в
іноземній валюті. Кредитування проводиться як за рахунок власних валютних
коштів, так і за рахунок кредитів, отриманих від іноземних банків та міжнародних
фінансових організацій за міждержавними та міжурядовими угодами.
За станом на початок першого півріччя 2015 рейтинг банків з найбільшими
портфелями валютних кредитів населенню має наступний вигляд (таб. 1).
Серед факторів, які впливають на активність валютного сектору
банківської діяльності є головними курсовий, ціновий та нормативний.
Сукупність цих чинників формує стан банківського кредитування у валюті; в
окремі періоди вплив кожного з них може бути вирішальним.
Курсовий фактор впливає на динаміку валютного фінансування банками
економіки передусім завдяки стабільності валютного курсу. За підрахунками,
тенденції до знецінення національних грошей упродовж 1996 - 1999 рр.
123

темпами 22,5 % середньорічного приросту зумовили середньорічний темп
приросту валютних кредитів у 18,7 %, тоді як зміцнення гривні протягом 2000 2004 років сприяло зростанню середньорічних темпів приросту обсягів
валютних кредитів до 33,8 %
Таблиця 1

36.2%
36.6%
2.9%
13.6%

196 038
162 853
155397
134 751
100 394
57 498
54 645
31 918
27 459
25 452
22 401
17 783
17 745
17 671
15 291

14,7%
20.6%
19.4%
43.3%
43.5%
25,4%
4,3%
2.5%
25.0%
6.5%
30,2%
1.2%
21.8%
3.2%
4.5%

-168.-%
-151.8%
-38.8%
-665.5%
-35,5%
-1С5.0%
-65.5%
-75.5%
-61.3%
-24,0%
-25.0%
-110,7%
-17.8%
-4.0,5%
-38.7%

11 488

10.1%

-67.1%

ПРО КРЕДИТ БАНК

9 971

5.8%

-18.5%

КРЕДОБАНК
УКРЕКСІМБАНК

9 818
7 990

6.4%
0.3%

-23,1%
-251.2%

КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК
УКРГАЗБАНК

7 763
7 700

1.1%
1.7%

-33.0%
-320.2%

6 728

0.2%

-128.1%

УКРСОЦБАНК
УКРСИББАНК
ПРИВАТБАНК
БАНК ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ

Обсяг
валютних
кредитів
фіз. особам.
тис.дол.
649 451
321 407
234 587
207 906

Частка у
загальному
кредитному
портфелі

Покриття
резервами
кредитного
портфелю
фіз.осіб
-62.3%
-26.1%
-40,4%
-17.8%

Найменування банківських установ

РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ
ДЕЛЬТА БАНК
ОТП БАНК
НАДРА
УНІВЕРСАЛ БАНК
ФІДОБАНК
АЛЬФА-БАНК
ПУМБ
ПРАВЕКС-БАНК
ПЛАТИНУМ БАНК
МАРФІН БАНК
ВТБ БАНК
ВІЕС БАНК
ПІВДЕННИЙ
МЕГАБАНК
БМ БАНК

ОЩАДБАНК

Рейтинг банків з найбільшими портфелями валютних кредитів населенню
станом на 01.04.15
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Проте найбільший приріст обсягів кредитування, в тому числі і у іноземній
валюті спостерігався в 2007 - 2008 роках. За цей період обсяги кредитування в
іноземній валюті зросли в 3,58 разів (з 121 433 тис. грн. на початок 2007 року
до 433 801 тис. грн. на кінець 2008 року) Однак кризові явища, в економіці та
фінансовій сфері які спостерігаються з середини 2008 року призвели до скорочення обсягів кредитного портфеля комерційних банків і на кінець першого
півріччя 2009 року обсяг кредитів наданих комерційними банками в іноземній
валюті скоротився до 378 912 тис. грн., що на 12,6 % менше ніж на початок
відповідного року.
В Україні незадовго до фінансової кризи у 2007–2008 рр. іпотечні позики у
швейцарських франках просували іноземні банки ―ОТП банк‖, Укрсоцбанк,
BNP Paribas УкрСиббанк, ―БМ Банк‖ та державний Укрексімбанк . Частка
кредитів в іпотечному портфелі банківської системи тоді становила 2 %, але
очікувалося, що вона перевищить частку кредитів в євро. Єдиною перевагою
такого кредиту для позичальника було те, що ставка за іпотечними кредитами у
франках в Україні становила 8,99–10 % річних, а в доларах і євро – в
середньому 10–14 %. У той час, як українські банки рекламували кредити у
швейцарських франках, посилаючись на досвід Польщі та інших країн, чимало
вітчизняних банкірів попереджали, вказуючи на підвищений валютний ризик
через очікуване посилення цієї валюти. В Україні і сьогодні зберігається
співвідношення цін на кредити , яке сприяє кредитуванню у валюті: існує
значний спред між ставками кредитів у гривні та іноземних валютах, при
цьому за кредитами населенню розрив стабільно більший, ніж за кредитами
загалом. Основною реакцією банків на зростання частки прострочених кредитів
в іноземній валюті було формування підвищених резервів та реструктуризації
таких кредитів. Остання здійснюється у формі пролонгації валютних кредитів,
а також їх трансформації і кредитів, що номіновані у національній валюті.
Кредитори надають перевагу кредитуванню і іноземній валюті для страхування
інфляційних ризиків, а позичальники, в умовах коли ціни в гривневих ресурсах
містять компоненту, пов'язану з високими інфляційними очікуваннями
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кредитора, надають перевагу валютним кредитам з метою зниження вартості
запозичення. Такі тенденції з точки зору ефективності використання валютних
ресурсів у національній економіці свідчать, швидше, про недостатню
ефективність їх використання.
Висновки. Сьогодні потребує подальшого аналізу результативність
проведеної реструктуризації кредитів та кращих підходів у міжнародній
практиці до трансформації валютних кредитів у кредити в національній валюті.
Банки та органи регулювання і нагляду мають послідовно обмежувати валютне
кредитування своїх клієнтів. Готовність до реструктуризації боргів в іноземній
валюті багато у чому за лежіть від розриву між процентними ставками за
кредитами в національній валюті та іноземних валютах,

також очікування

девальвації та макроекономічні прогнози впливають на бажання і намір
позичальників і банків реструктуризувати позики. Реструктуризація валютних
кредитів має відбуватися за підтримки держави, шляхом скоординованих дій
урядових органів і провідних комерційних банків.
нагляду

має

бути

запроваджений

порядок

Органом банківського
звітності

банків

про

реструктуризацію позик. Відтермінування погашення боргу за валютними
кредитами без ретельного аналізу позичальників може дати лише тимчасовий
ефект, згодом більшість таких кредитів знову перетворяться на проблемні, а
банки будуть змушені їх списувати.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ ПРИ
РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті розглянуто та проаналізовано основні напрямки бюджетної
політики нашої держави, визначено головні проблем бюджетного процесу в
Україні. Розглянуто комплекс питань, пов’язаних зі структуризацією
фінансового потенціалу регіону і його оцінкою, визначенням його зв’язку з
бюджетною політикою, розробкою комплексної системи управління ним,
оцінюванням ефективності його використання, конкретизації напрямків
реалізації бюджетної політики з урахуванням фінансового потенціалу регіону.
Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, фінансовий потенціал,
бюджетна система, бюджетний процес.
Необхідність реформування бюджетної політики в Україні сьогодні
набуває особливого значення внаслідок посилення ролі бюджетів різних рівнів
у процесі розподілу та перерозподілу ВВП, значного зменшення рівня стійкості
фінансової системи під впливом деструктивних екзогенних та ендогенних
факторів. За останнє десятиріччя її реалізація супроводжувалася регулярним
порушенням бюджетного процесу, дефіцитом державного бюджету (у 2014 р.
він майже на 2 % перевищував гранично допустиму норму), зростанням
державного боргу (у 2015 р. відношення державного та гарантованого
державою боргу до ВВП на 10,3 % перевищувало допустиме значення) тощо. У
контексті

демократизації

бюджетних

відносин

відповідно

до

євроінтеграційного вектора розвитку вітчизняної економіки на особливу увагу
заслуговують реформування системи місцевих фінансів та оптимізація
міжбюджетних відносин, враховуючи дотаційність місцевих бюджетів (частка
міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України зросла з
11,61 % у 2000 р. до 30,36 % у 2014 р.).
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Основою для забезпечення сталого розвитку території, нарощення
фінансової бази регіонів, підвищення зацікавленості органів місцевого
самоврядування в акумуляції потенційно доступних фінансових ресурсів є
фінансовий потенціал регіону. Розробка та запровадження ефективних
механізмів управління ним дозволить скоротити обсяг міжбюджетних
трансфертів, зменшити навантаження на видаткову частину державного
бюджету та потребу в зовнішніх і внутрішніх запозиченнях.
Теоретичні та прикладні аспекти управління фінансовим потенціалом
регіону у контексті реалізації бюджетної політики відображено в дослідженнях
таких зарубіжних науковців, як Х. Бльохлігер, Ж. Г. Голодова, С. В. Зенченко,
Р. Келлі, Т. М. Ковальова, Р. Масгрейв, П. Смоук. Зазначеній проблематиці
присвячено також роботи таких вітчизняних науковців, як Є.О. Балацький,
В.Г. Боронос, А.Є. Буряченко, Т.А. Васильєва,

Г.В. Возняк, К.В. Іоненко,

М.А. Козоріз, Г.В. Кучер, С.В. Лєонов, Ц.Г. Огонь, Н.Г. Педченко, І.В. Сало,
В.С.Свірський, І.В. Усков, В.М. Федосов, С.М. Фролов, С.І. Юрій та ін.
Водночас подальшого дослідження вимагає комплекс питань, пов‘язаних зі
структуризацією фінансового потенціалу регіону і його оцінкою, визначенням
його зв‘язку з бюджетною політикою, розробкою комплексної системи
управління ним, оцінюванням ефективності його використання, конкретизації
напрямків

реалізації

бюджетної

політики

з

урахуванням

фінансового

потенціалу регіону, зокрема щодо диференціації стратегій фінансового
розвитку

регіонів,

удосконалення

системи

фінансового

вирівнювання,

оцінювання рівня ризику діяльності органів місцевого самоврядування регіону
як позичальника та емітента муніципальних боргових цінних паперів тощо [2].
На сучасному етапі розвитку економіка України характеризується
активізацією ряду трансформаційних процесів, обумовлених необхідністю її
адаптації до викликів глобалізаційних та інтеграційних процесів і, як наслідок,
загострення потреби забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
держави, окремих її регіонів та галузей. Головним об‘єктом фундаментальних
перетворень виступає фінансова сфера, оскільки саме у фінансовому секторі
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здійснюється акумуляція, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів, які
генеруються національним господарством з урахуванням пріоритетних векторів
розвитку економіки держави, а також обсягу і масштабів виконання покладених
на неї функцій. У даному контексті справедливо зазначити, що досягнення
високих

показників

ефективності

функціонування

фінансового

сектору

національної економіки можливе за рахунок удосконалення та підвищення
результативності діяльності окремих його складових [1]. Серед елементів
фінансової системи України найбільш проблемною, однак і однією з
найважливіших складових, є сфера державних та місцевих фінансів, стан
функціонування яких значною мірою залежить від ефективності реалізації
бюджетної політики. У зв‘язку з цим виникає об‘єктивна необхідність
визначення та систематизації ключових теоретичних аспектів її формування та
реалізації, а також дослідження практичних заходів щодо її впровадження в
Україні з метою виявлення певних проблем у даному напрямку та подальших
перспектив розвитку політики нашої держави у сфері бюджетних відносин.
Досліджуючи основні напрямки бюджетної політики нашої

держави,

варто зауважити, що протягом 1996-2005 рр. головним завданням було
посилення соціальної орієнтації бюджету, тоді як у 2006-2015 рр. цей цільовий
орієнтир став менш пріоритетним, однак, справедливо зазначити, що попри
зміну пріоритетів видатки на соціальну сферу залишаються досить значними, а
фінансування окремих видів соціальних проектів регулярно декларується як
завдання у проекті «Основних напрямків бюджетної політики» на відповідний
рік. Так, доцільно зазначити, що показники виконання Державного бюджету
України за видатками (за функціональною класифікацією) за 2002-2014 рр.,
можна зазначити, що видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення є
другою після офіційних трансфертів за вагомістю статтею видатків бюджету,
частка яких у структурі видатків протягом періоду помітно коливається від
10,16% у 2001 році до 27,97% у 2005 році. У 2008-2014 рр. волатильність
зазначеного показника суттєво зменшилась і частка видатків на соціально
сферу знаходилась у межах 18-23%. Крім того, необхідно відзначити, що рівень
виконання планових показників за даною групою видатків є одним із найвищих
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(мінімальне значення – 95,3% у 2006 році), а у 2002-2003 рр. спостерігалося
навіть перевиконання запланованих обсягів. Саме тому можна зробити
висновок, що Державний бюджет України є соціально-орієнтованим [5].
Про вагомість соціальної сфери свідчить також висока пріоритетність
такої цілі як забезпечення купівельної спроможності населення, що виявляється
у перманентному підвищення соціальних стандартів.
Одним із основних завдань бюджетної політики протягом 1996-2015 рр. є
реформування взаємовідносин у бюджетній системі у напрямку забезпечення
самостійності місцевих бюджетів. Однак, частота декларування саме цієї цілі
дозволяє зробити висновок про неефективність реалізації бюджетної політики,
оскільки таке завдання ставиться перед уповноваженими органами державної
влади, починаючи з 1997 року, тоді як фактично майже не досягнуто
позитивних результатів. Так, у рамках програми реформування місцевих
фінансів в окремих регіонах було впроваджено механізм середньострокового
планування та переведено певні місцеві бюджети на систему програмноцільового

методу.

Однак

такі

нововведення

реалізуються

у

якості

експерименту, а тому робити висновок про їх ефективність та результативність
поки зарано, тоді як фактично глобальні проблеми функціонування органів
місцевого самоврядування у бюджетній сфері на сьогодні не вирішено, що
проявляється
територіальних

у

поглибленні
громад,

дисбалансів

недостатній

у

рівні

самостійності

розвитку
органів

окремих
місцевого

самоврядування та підвищенні дотаційності місцевих бюджетів. [3].
Варто відмітити, що міжбюджетні трансферти є однією з основних і
найбільш вагомих статей видатків Державного бюджету України, їх питома
вага в середньому за аналізований період становить 25,22%, тобто понад чверть
коштів

головного

фінансового

фонду

країни

спрямовується

саме

на

вирівнювання фінансової спроможності регіонів, що обумовлює їх низьку
зацікавленість у зростанні обсягів власних фінансових ресурсів. В цілому,
динаміка коливання аналізованого показника є несуттєвого, проте дозволяє
виокремити декілька часових діапазонів, протягом яких питома вага
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міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету зберігалася
приблизно на одному і тому ж рівні, а саме: 2002-2005 рр. (діапазон з
найнижчим рівнем показника); 2006-2010 рр.; 2011-2014 рр. (діапазон з
найвищим рівнем показника), що дозволяє відзначити певну циклічність –
частка трансфертів у видатках державного бюджету зростає кожні 4-5 років [4].
Зростання рівня дефіциту Державного та Зведеного бюджету України
обумовлює також необхідність дослідження ефективності використання
бюджетних коштів, оскільки нецільове витрачання фінансових ресурсів
держави може бути однією з причин поглиблення диспропорцій у обсягах
дохідної та видаткової частини бюджету. Варто також зауважити, що
забезпечення ефективності використання бюджетних коштів є однією з
пріоритетних цілей бюджетної політики, підтвердженням чого може бути той
факт, що протягом 1996-2015 рр. дане завдання було 12 разів задекларовано в
«Основних напрямках бюджетної політики» на відповідний рік.
Однією з головних проблем бюджетного процесу в України є
несвоєчасність затвердження Закону України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік, оскільки несвоєчасне прийняття зазначеного
нормативного документу створює значні перешкоди для ефективної реалізації
бюджетної політики на національному та регіональному рівнях, а також
загрожує стабільному функціонуванню всієї бюджетної системи України.
Інформація щодо термінів прийняття Верховною Радою України законів, які
характеризують головний фінансовий план країни представлена у таблиці 1.
Зважаючи на той факт, що граничним терміном прийняття Верховною
Радою Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік є
1 грудня року, що передує плановому, то, на основі даних таблиці 1, можна
зробити висновок про те, що за останні 16 років ця вимога була виконана лише
одного разу, а саме у 2004 році, тоді як протягом решти років головний
фінансовий план держави приймався значно пізніше. Показовим при цьому є
2010 рік, у якому майже 4 місяці в Україні не було офіційно затверджено
державного бюджету.
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Таблиця 1.
Терміни прийняття Верховною Радою України Закону України «Про
державний бюджет України» на відповідний рік
у 2000-2015 рр.
Рік

Дата прийняття

Назва законодавчого акта

2000

17 лютого 2000
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» ғ
1458-III

2001 7 грудня 2000 року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2001 рік»
ғ 2120-III

2002

20 грудня 2001
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2002 рік»
ғ 2905-III

2003

26 грудня 2002
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік»
ғ 380-IV

2004

27 листопада 2003
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»
ғ 1344-IV

2005

23 грудня 2004
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік»
ғ 2285-IV

2006

20 грудня 2005
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік»
ғ 3235-IV

2007

19 грудня 2006
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»
ғ 489-V

2008

28 грудня 2007
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік»
ғ 107-VI

2009

26 грудня 2008
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»
ғ 835-VI

2010

27 квітня 2010
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»
ғ 2154-VI

2011

23 грудня 2010
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2011
рік» ғ 2857-VI

2012

22 грудня 2011
року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»
ғ 4282-VI

2013 6 грудня 2012 року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»
ғ 5515-VI

2014 16 січня 2014 року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»
ғ 719-VII

2015

28 грудня 2014 Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
року
ғ 80-VIII
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Таким чином, можна зробити висновок про необхідність удосконалення
бюджетного процесу в Україні та посилення контролю за своєчасністю
прийняття головного фінансового плану держави і роллю уповноважених
органів державної влади у цьому процесі.
Враховуючи все вище викладене, доцільно відмітити, що цілі та завдання,
які декларуються в «Основних напрямках бюджетної політики» дозволяють
ідентифікувати

найбільш

актуальні

напрями

регулювання,

важливість

реформування яких, частіше за все, обумовлена їх недосконалістю, а тому
цілком логічно, що дослідження цільових орієнтирів у бюджетній сфері
дозволило виявити проблемні моменти її функціонування, головними з яких є:
-

недосконалість системи організації міжбюджетних відносин,

що призводить до невисокого рівня фінансової самостійності органів
місцевого самоврядування, поглиблення диспропорцій у рівнях розвитку
регіонів і, як наслідок, посилення навантаження на видаткову частину
державного бюджету країни за рахунок перманентного зростання обсягів
коштів, що перераховуються до бюджетів нижчих рівнів;
-

неефективність структури видатків державного бюджету та

недосконалість системи їх планування, що обумовлено, по-перше,
превалюванням офіційних трансфертів у структурі видатків, що
автоматично скорочує обсяг фінансових ресурсів, доступних для
фінансування важливих соціально-економічних проектів; по-друге,
домінуванням видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення,
зростання яких є необґрунтованим і виступає наслідком більше
популістських

заходів,

ніж

об‘єктивною

необхідністю;

по-третє,

недовиконанням планових показників Державного бюджету України,
тобто у проекті державного бюджету закладено показники, які фактично
не реалізуються (за окремими статтями рівень виконання планових
показників є меншими за 35%);
-

поглиблення дисбалансу між доходною та видатковою

частинами Державного та Зведеного бюджету України, що, у свою чергу,
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призводить до зростання державного боргу України і збільшення витрат
на його обслуговування (за період з 2007 по 2014 рр. питома вага витрат
на обслуговування державного боргу у видатках державного бюджету
зросла майже у 6 разів, досягнувши рекордно високого значення – 11,15%
у 2014 році);
-

наявність суттєвих недоліків організації бюджетного процесу,

що, головним чином, проявляється у порушенні процедури складання та
несвоєчасності затвердження Закону України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік, що, у свою чергу, призводить до активізації
деструктивних процесів у бюджетній системі та загострення вже
існуючих проблем; крім того, бюджет, затвердження якого здійснюється з
порушенням ключових термінів має низку недопрацьованих моментів і,
як правило, у ньому закладені показники, що не відповідають реальній
економічній ситуації в країні, а тому такий бюджет є неможливим для
виконання;
-

неефективність

використання

інструментів

та

важелів

бюджетної політики для стимулювання інвестиційної та інноваційної
діяльності, що на сьогоднішній день є запорукою сталого економічного
зростання;
-

відсутність ефективної системи стратегічних орієнтирів у

процесі реалізації бюджетної політики, що обумовлює необхідність
створення та реалізації реальних програм соціально-економічного
розвитку, а також поступовий перехід до середньо- та довгострокового
бюджетного планування тощо.
Вирішенню виявлених проблем у процесі формування та реалізації
бюджетної політики можуть сприяти наступні заходи: організація бюджетного
процесу у відповідності до нормативно встановлених вимог, а також його
трансформація з урахуванням сучасних наукових досягнень у галузі економіки
та підвищення рівня його об‘єктивності, що дозволить визначати ключові
макроекономічні показники, обсяг доходів та видатків з максимальною
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відповідністю реальним економічним умовам та можливостям території;
оптимізація структури видатків (зокрема, потребує оптимізації розподіл
бюджетних коштів на видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
та економічну діяльність у бік зростання останніх) з метою перетворення
державного бюджету з об‘єкту політичних маніпуляцій на дієвий механізм
забезпечення економічного зростання; впровадження програмно-цільового
методу та системи середньострокового бюджетного планування; трансформація
системи місцевих фінансів, основою якої має стати розробка та впровадження
дієвого механізму оцінки та управління фінансовим потенціалом регіону,
що, у свою чергу дозволить визначити обсяг фактично наявних та потенційно
доступних фінансових ресурсів, а також виявити можливості території
щодо їх акумуляції, алокації та перетворення на продуктивний капітал у
майбутньому.
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В

статті

розглядається

сутність кредитування

населення та

зміст

кредитних операцій. Досліджуються особливості процедури кредитування у
сучасний час та аналіз здійснення кредитування населення комерційними
банками.
Ключові слова: Кредит, кредитування населення, комерційні банки, кредитні
операції, умови кредитування, позичальник.
Постановка проблеми. Кредитування населення з кожним роком набуває
все більшої актуальності. Але в умовах економічної кризи, воєнних подій на
Сході України за останні роки комерційні банки стали менше кредитувати
населення. Це пов‘язано з тим, що населення стало менш платоспроможним
внаслідок того, що зросло безробіття, відбулась значна девальвація гривні,
ліквідація підприємств та ін. Адже кредитування населення впливає на всі
ланки суспільства,

які прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку

банківської інфраструктури, насамперед кредитування населення, неможливий
нормальний розвиток суспільства, а саме: всіх його верств населення.
Розвиток ринкових відносин у банківській сфері має забезпечити новий
етап у розвитку банківської діяльності. Це є найбільш необхідним, складним
завданням у вирішенні питань, пов'язаних з наданням послуг фізичним особам.
У здійсненні таких перетворень провідне місце належить комерційним банкам.
Вони є головними суб'єктами ринку, які забезпечують регулювання фінансовокредитних відносин між юридичними і фізичними особами. Тому важливу роль
у такій ситуації відіграють розвиток та вдосконалення обслуговування
населення і надання йому послуг з боку комерційних банків, а саме кредитних.
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Метою цього дослідження є аналіз здійснення кредитування населення
комерційними банками. З кожним клієнтом банки прагнуть до встановлення
довгострокових партнерських відносин. З цією метою вони намагаються
прогнозувати розвиток потреб клієнтів, розробляючи і пропонуючи повний
спектр банківських послуг.
Наукова новизна цієї статті полягає в тому, що в ній на нових
методологічних

засадах

у

вітчизняній

економічній

науці

здійснено

комплексний аналіз умов кредитування населення комерційними банками в
Україні у сучасний час, виокремлено особливості цього процесу.
Кредитування населення тісно пов‘язано з різноманітними економічними
та соціальними показниками. Це пояснюється тим, що, впливаючи один на
одного, вони спричиняють певні зрушення в економіці, причому ці зміни
можуть справляти різний ефект, як позитивний, так і негативний. Саме тому
для подальшого розвитку кредитування населення необхідно визначити зв‘язок
між ними та мінімізувати проблеми, які постають на шляху.
Сучасні дослідження та публікації. Питанню кредитування населення
комерційними банками присвячено багато наукових досліджень, серед яких
дослідження таких вчених-економістів, як: Герасимовича А. М., Кіндрацької Л. М.,
Кірєєва О.І., Кузьмінськох О. Е., Кириленко В. Б., Недері Л. В., Нетребчук Л. О.,
Полєтаєвої О. С., Плісак С. А., Шульги Н. П., Барановського О.І.,
Васюренко О.В., Корнєєва В.В., Соколової А.В. та інших.
Процес кредитування фізичних осіб пройшов тисячі років свого
становлення та розвитку. Кредити на

селенню були завжди одним із

найважливіших напрямків діяльності банків. Потреба громадян у додаткових
коштах для підтримання достатнього життєвого рівня виникала в зв‘язку з дуже
частими війнами, які призводили до кризи в тій чи іншій країні і постійного
дефіциту коштів. При цьому, основним призначенням кредитів було
підвищення

купівельної

спроможності

громадян.

Зазначимо,

що

в

узагальненому вигляді категорія кредиту так чи інакше розглядається
економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій,
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що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний
строк із сплатою ціни за користування.
Кредитом для фізичних осіб, відповідно до словника банківських термінів
Д. Розенберга, вважається позика, яка надається індивідуальним позичальникам
у невеликих розмірах [5, с. 252].
Українськими економістами не виділяється окремо поняття «кредит для
фізичної особи». В основному його ототожнюють з поняттям «споживчий
кредит», який по суті є одним з видів кредитів для фізичних осіб [1, с. 227; 4, с.
79; 5, с. 281;].
Професор Б.С. Івасів наголошує на можливостях банків надавати споживчі
кредити безпосередньо позичальникам, які звертаються до них за позикою
(прямі кредити), або через посередників (торгова фірма, ломбард), які продають
товар споживачам, надають послуги або обслуговують їх під зобов‘язання
позичальника (непрямі кредити) [1, с. 227].
Дещо ширшим є підхід до сутності споживчого кредиту, відображений в
книзі М.Г. Антонова і М.А. Песселя «Грошовий обіг, кредит та банки»:
«Споживчий кредит виступає у виді позичкових коштів, наданих банками,
підприємствами чи державою населенню». Основні види банківського кредиту
– продаж товарів із розстрочкою платежу, позички на кооперативне житлове,
індивідуальне будівництво, на господарське обзаведення, розвиток фермерства,
на операції ломбардів» [3, с.].
Звідси випливає, що всі кредити, надані населенню, носять характер
споживчих.
Проте фінансова криза останніх років і в цій сфері внесла свої корективи.
Наприкінці 2015 року гривня знецінилася по відношенню до долара понад 40
%, внаслідок чого якість кредитного портфеля українських банків почала
погіршуватись, і замість розширення своєї діяльності банки були змушені
вживати заходів щодо подолання наслідків такої ситуації. Нижче на діаграмі
видно, що кредитний портфель банків не є великих обсягів і між лідером є
різниця у декілька раз (Діаграма 1)
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Діаграма 1. Кредитний портфель банків станом на 1 січня 2016 (млн.грн).
Протягом

2014-2015

років

унаслідок

структурних

диспропорцій,

несприятливого ділового клімату та низки військово-політичних конфліктів
економіка України переживала кризові явища. Поряд зі зниженням показників
реального сектору економіки відбувалось «очищення» банківської системи та
скорочення обсягу торгів на фондовому ринку. Одночасно з цим суттєво
знизився рівень кредитоспроможності позичальників і боргів. Унаслідок
погіршення інвестиційного клімату суттєво знизився попит на послуги
кредитування.
Крім того, з початку 2015 року криза в банківській сфері призвела до
відтоку вкладів населення, які становили значну ресурсну базу для видачі
кредитів населенню, тому кредитування фізичних осіб для банків стало
проблематичним.

Протягом

2014-2015

р.

кількість

платоспроможних

українських банків скоротилася зі 180 (з них кредитний рейтинг мали 117
банків) до 119 установ (кредитний рейтинг мали 85 установ). При цьому серед
63 банків, визнаних неплатоспроможними, було виведено з ринку 50 банків, які
139

за рік до запровадження тимчасової адміністрації мали довгостроковий
кредитний рейтинг позичальника. Ці дані говорять про те, що населення зараз
зовсім не довіряє комерційним банкам і не несе вільні заощадженні кошти, хоча
і вони гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, який
заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і
виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та
виведення неплатоспроможних банків з ринку. Виходячи з цього комерційні
банки стали кредитувати населення значно менше та через це знизився їх
фінансовий результат за останній рік навіть найсильніших банків, що наведено
нижче[4].
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Діаграма 2. Фінансовий результат найрозвинутіших банків станом на 1
січня 2016 року (в млн. грн)
Серед основних причин, які послужили спаду обсягів, перш за все,
виділяється погіршення платоспроможності населення, безробіття, ліквідація
підприємств. Взявши кредит, населення не може гарантувати його повне
погашення. На тлі стрімкого зростання роздрібних цін, повсюдного скорочення
робочих місць, якщо не скорочення, то зменшення заробітної плати, важко
спрогнозувати свій рівень доходу через місяць, півроку, рік. [7].
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Якщо говорити за іноземну валюту, то позичальники, які й зараз мають
кредити, так само як і раніше, наражаються на ризик несприятливих змін. [8].
Тут відбулись зміни для тих, хто вже має довгострокові кредити і які внаслідок
девальвації гривні не в змозі плати. На графіку видно, що обсяги кредитування
населення у іноземній валюті за 2015 рік знизились і досі падають.
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Графік 1. Надання кредитів населенню в іноземній валюті в період від 1
січеня 2015 р. до 1 січня 2016 р.
Населення розчарувалось, бо відношення курсу гривні до долара зовсім не
відповідає платоспроможності фізичних та юридичних осіб. Для таких
позичальників

почав

діяти

Меморандум

щодо

врегулювання

питання

реструктуризації споживчих кредитів. Він був запропонований банками, що
мають найбільший портфель кредитів фізичних осіб в іноземній валюті, і
передбачає реструктуризацію споживчих кредитів в іноземній валюті, що
отримані під заставу нерухомості, залишок за основною частиною яких не
перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
установленим Національним банком України на 1 січня 2015 року. Обов‘язок
банків щодо виконання положень Меморандуму виникає виключно за низки
умов, більша частина яких вже виконана. Найважливішою підставою
практичної реалізації положень Меморандуму стало підписання 5 травня 2015
року Президентом України Закону України "Про внесення змін до Податкового
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кодексу України (щодо реструктуризації кредитних зобов‘язань з іноземної
валюти в гривню)". Меморандум підписали такі банки: ПАТ "УПБ", ПАТ
"Альфа-Банк Україна", ПАТ "КБ "Надра", ПАТ "Банк Михайлівський", ПАТ
"ПриватБанк", ПАТ "БАНК "ГРАНТ", ПАТ "Регіон-банк", АТ "Дельта Банк",
ПУАТ "ФИДО БАНК", ПАТ "Платинум Банк", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК". Інші банки, що мають найбільший портфель кредитів фізичних осіб в
іноземній

валюті,

розглядають

можливість

у найближчий

час

також

приєднатися до Меморандуму. Таким чином, з початком дії Меморандуму
відкривається шлях до остаточного врегулювання питання реструктуризації
споживчих кредитів в іноземній валюті, у результаті чого буде знижено
фінансове навантаження на позичальників у зв‘язку з політичною та
фінансовою кризою, яка сталася у 2014 році та спричинила девальвацію
національної валюти в Україні [4].
У ситуації, що склалася варто вирізнити глобальну розбіжність у
процедурах надання кредиту різними комерційними банками, оскільки кожна
банківська

установа

керується

своїм

внутрішнім

Положенням

про

кредитування. Крім того, фундаментальні методологічні аспекти кожного виду
кредиту для фізичних осіб потребують систематизації та універсалізації схем
надання (отримання), регулювання, обліку кредиту. Як вже зазначалося вище,
комерційні банки України, які кредитують населення, розробляють свої
положення

про

споживчийта

готовковий

кредит.

Розміри

кредитів

визначаються, виходячи з вартості послуг та товарів, що є об'єктами
кредитування. Процентна ставка залежить від ринку позикових капіталів,
облікової ставки НБУ, процентної ставки, що вираховується при формуванні
банком кредитних ресурсів.
Найважливішою проблемою в роботі з потенційним позичальником є
перевірка кредитоспроможності. Кредитоспроможність – це якісна оцінка
позичальника з боку банку, яка дається до рішення про надання кредиту та
визначення умов його повернення. Метою аналізу кредитоспроможності
позичальника є виявлення факторів ризику, які можуть привести до
142

непогашення виданого банком кредиту в обумовлений строк, а також оцінити
ймовірність

своєчасного

повернення

позики.

Загалом,

мета

перевірки

кредитоспроможності – це визначення здатності позичальника повернути
позику відповідно до умов кредитного договору.
Перевірку проводить як правило кредитна служба. Головне завдання, що
стоїть перед нею – глибокий аналіз кредитоспроможності позичальника та
формулювання об‘єктивного висновку, що являє собою складний і творчий
процес.

Кредитний

працівник

повинен

опрацювати

величезний

обсяг

інформації:
1) йому необхідно вивчити здатність позичальника отримати дохід, який
був би достатній для повного і своєчасного погашення позики;
2) необхідно перевірити наявність у позичальника майна, що може
служити забезпеченням виданої позики, або іншого виду забезпечення її
повернення;
3) повинен вивчити стан і тенденції зміни зовнішнього середовища, в
рамках якого працюють банк-кредитор і його клієнт.
Джерелом інформації про індивідуальний стан позичальника можуть бути
відомості з місця роботи, місця проживання і т.д. Але так як зараз загострилась
проблема безробіття більшість населення линуло на заробітки у країни Західної
Європи (Італія, Іспанія, Польща, Чехія та ін.) Виходячи з цього працівник
кредитного відділу при оцінці кредитоспроможності позичальника не може
точно оцінити та аналізувати доходи і витрати, при чому, він повинен
урахувати ймовірність втратити клієнтом джерела доходів визначити суму
забезпечення, що покриє кредитні витрати, з цього і більшості фізичних осіб
йде відмова у наданні готівкового чи споживчого кредиту, адже банк теж себе
страхує, щоб позичальник був надійним.
Ще одним чинником, який поглиблював загрози стабільності української
банківської системи, була невідповідність між терміновою структурою
депозитів і кредитів. Більшість депозитів, залучених банками, належали до
короткотермінових тому, що їх терміни як правило не перевищували один рік.
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Натомість частка довготермінових (до 5 років) кредитів теж постійно
падала і на кінець 2015 року обсяги довготермінових кредитів менші ніж у 2
разів від короткотермінових (до 1 року).
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Графік 2. Надані короткотермінові та довготермінові кредити населенню за
період від 1 січня 2015 р. до 1 січня 2016 р. в національній валюті [5].
Відзначаючи негативні тенденції ринку кредитування населення слід
відмітити, що головна сфера банківської діяльності – кредитування в Україні
фактично не має спеціального законодавчого забезпечення. Правовідносини в
галузі кредитування регулюються окремими положеннями глав 32 і 33
Цивільного кодексу України та підзаконними актами і різного роду
інструкціями. Разом з тим банки користуються недосконалими внутрішніми
методиками оцінки платоспроможності позичальників, які не враховують у
повному обсязі вимог щодо класифікації кредитних операцій. Підсумовуючи
вищесказане, доцільно провести аналіз тенденцій динаміки кредитного
портфеля банків і обсягів та динаміки споживчих кредитів [7].
Слід відмітити, що обсяг кредитів, наданих протягом 2015 року за новими
договорами, скоротився через зміну платоспроможного попиту на кредити
(кількість надійних позичальників в умовах зниження економічної активності
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зменшилася) та зниження ресурсної бази банків. Так, середньомісячні обсяги
наданих нових кредитів у 2015 році зменшилися до 122.7 млрд. грн. з
136.8 млрд. грн. у 2014 році, в тому числі без урахування овердрафту – до 107.8
млрд. грн. З 119.6 млрд. грн. Загальний обсяг нових кредитів зменшився на
10.3% – до 1 472.8 млрд. грн., у тому числі без урахування овердрафту – на
9.8% – до 1 294.0 млрд. грн. Динаміка ринкових процентних ставок за новими
кредитами на фоні різних фаз соціально-політичної напруги впродовж 2015
року була різноспрямованою. Вартість кредитів за укладеними договорами
обмежувалася кредитоспроможністю позичальників та дохідністю інших
активних операцій банків і не повною мірою відображала об‘єктивну вартість
залучення коштів (через зростання домінування якісних параметрів при
прийнятті кредитного рішення). Комерційні банки посилювали жорсткість
стандартів та критерії щодо відбору як самих контрагентів, так і можливої
застави [6].
Підсумовуючи варто сказати, що зараз не найкращий час кредитування як
для комерційних банків так і їх позичальників. Адже в умовах економічної
кризи, воєнних подій, які відбуваються на нашій території України, девальвації
гривні, важко прогнозувати як позичальнику про свою можливість виплачувати
кредит надалі так і банківській установі про можливість повернення коштів
фізичними та юридичними особами. На тлі цих обставин комерційні банки
зараз скоротили обсяги кредитування як у національній валюті так і у
іноземній, збільшили відсоткові ставки по кредитним договорам, запровадили
жорсткіші умови надання кредитів населенню.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
В статті розкрито теоретичні аспекти системи управління видатками
бюджетів різних рівнів, визначено суб’єкти даної системи та її складові.
Автором визначено форми управління видатковою частиною бюджету.
Ключові слова: бюджет, видатки, стадії, учасники бюджетного процесу,
бюджетна система.
Управління бюджетними ресурсами з часів здобуття незалежності України
у 1991 році є постійним пріоритетним питанням державного фінансового
менеджменту. Так, на базі досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених
та практиків було запроваджено у бюджетний процес середньострокове
планування та прогнозування, програмно-цільове бюджетування, казначейське
обслуговування видатків бюджету. Проте, підвищення ефективності управління
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бюджетними коштами залишається актуальним навіть після проведення
реформ.
Дослідженням проблем видатків бюджету займалися вітчизняні вчені
Бескид Й.М., Буковинський С.А., Булгакова С.О., Єрмошенко М.М., Кириленко
О.П., Міщенко В.І., Наконечна Ю.Л., Нечай А.А., Огонь Ц.Г., Павлюк К.В.,
Пасічник Ю.В., Розпутенко І.В., Чугунов І.Я., Юрій С.І. та інші. Науковці
зробили вагомий внесок у розробку проблематики видатків бюджету. Проте
питання управлінської діяльності у сфері видатків бюджету в Україні
досліджені недостатньо, а комплексні теоретико - методичні розробки щодо
системи управління видатками бюджету фактично відсутні.
Недостатнє дослідження теоретичних засад, неузгодженість між чинними
нормативно-правовими актами та низький рівень використання бюджетних
коштів зумовлюють потребу в поглиблених

дослідженнях

управління

видатками бюджету як цілісної системи та практичного його застосування.
Вперше визначення сутності поняття "управління доходами бюджету"
було надано Сибірянською Ю.В., як сукупності форм і методів організації
системи доходів бюджету і формування бюджетних ресурсів з метою
забезпечення своєчасності і повноти надходжень до бюджету [4]. В
законодавчій базі України на сьогоднішній день дане поняття не визначено.
Слід відзначити, що до 2010 року в законодавстві України також не було
чітко визначено, що собою являє процес управління видатками бюджету.
Тільки Бюджетним Кодексом вперше було закріплено поняття управління
бюджетними коштами, як «сукупність дій учасника бюджетного процесу
відповідно до його повноважень, пов'язаних з формуванням та використанням
бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, які

спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних

результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і
цільового використання бюджетних коштів» [1]. Дане визначення було
сформовано на основі теоретичних розробок, які на той час мали місце у
фаховій літературі.
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Одним із перших питання управління бюджетними видатками в Україні
почав розглядати Розпутенко І.В. В одній із своїх робіт він зазначає, "що
категорія "державні видатки" не була об‘єктом дослідження колишніх
радянських і українських вчених. В основному розглядалися питання витрат
стосовно державного і соціального страхування, підготовки та освоєння
виробництва

нових

видів

продукції,

утримання

апарату

державного

управління". Також науковець підкреслює, що навіть у 3-томному фінансовокредитному словникові [3] не знайшлося місця для пояснення суті управління
державними видатками. Але і він чіткого визначення даного поняття у своїх
роботах не наводить.
Проведений аналіз економічної літератури дозволив визначити основи
державного управління та сформулювати визначення управління видатками
бюджету. Можна стверджувати, що управління видатками бюджету –
це сукупність заходів, форм і методів організації системи видатків бюджету,
які

застосовуються

фінансовими

відомствами

та

іншими

державними інституціями щодо обґрунтування напрямків та обсягів їх
використання з

метою забезпечення виконання державою своїх функцій.

Під

видатків

системою

бюджету

ми

розуміємо

сукупність

певних

напрямків видатків (програм), їх структуру, а також відносини між
відповідними органами в процесі планування і виконання видатків,
складання звітності та контролю за виконанням видаткової частини
бюджету.
Як і бюджетний менеджмент, система управління видатками бюджету
складається із двох взаємопов‘язаних елементів: об‘єкту та суб‘єкту. В даному
випадку об‘єктом виступають видатки бюджету. Їх повну характеристику було
розкрито раніше.
Суб‘єктом системи управління є сукупність органів управління видатками
бюджету, які умовно можна об‘єднати в три групи (рис.1).
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Органи управління видатками бюджету

І група

ІІ група

органи загального управління
видатками бюджету
органи
законодавчої
влади

Президент
України,
Верховна Рада
України,
Верховна Рада
Автономної
Республіки Крим,
Місцеві ради

органи виконавчої
влади

Кабінет Міністрів
України,Рада
Міністрів
Автономної
Республіки Крим,
державні
адміністрації,
виконавчі комітети

ІІІ група
органи
нефінансового
профілю

органи
оперативного
управління
видатками
бюджету

органи системи
Міністерства
фінансів України,
Державна
казначейська
служба України,
Державна
фінансова
інспекція України,
Рахункова палата
України

управлінські
структури,
насамперед, галузеві
міністерства та
відомства, а також
підприємства,
організації, установи,
керівники яких
наділені функціями
розпорядників
коштів, та
одержувачі
бюджетних коштів

Рис. 1. Суб’єкти системи управління видатками бюджету України
До першої групи органів управління видатками бюджету входять
представницькі

органи

(органи

законодавчої

влади),

які

обираються

безпосередньо народом та виконують законодавчі, установчі та контрольні
функції, а також органи виконавчої влади. На останні покладено підготовку
проекту відповідного бюджету і контроль за його виконанням. Президент
України подає проект Державного бюджету до Верховної Ради, контролює хід
його складання та виконання. Органи законодавчої влади затверджують склад
видатків бюджету, які становлять частину бюджету як фінансового плану
грошових коштів держави, у вигляді законів: Верховна Рада – Про Державний
бюджет, а місцеві ради приймають рішення про місцевий бюджет.
Друга група, на нашу думку, виконує найбільший обсяг бюджетної роботи
щодо управління видатками бюджету. Органи системи Міністерства фінансів
України є центральним органом оперативного управління видатками бюджету.
Процес становлення відомства був дуже важким і суперечливим, оскільки
проходив без концепції розвитку Мінфіну України, а також без повного
усвідомлення його ключової ролі в системі виконавчої влади. Центральний
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апарат Мінфіну України, як орган державної виконавчої влади незалежної
держави, було сформовано у 1992 році.
Центральним органом виконавчої влади є Державна казначейська служба
України (до 1 січня 2011 року – Державне казначейство України). Основними
завданнями Казначейства України є внесення пропозицій щодо формування
державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів
та реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів [4].
Державна фінансова інспекція України (до 1 січня 2011 року –
Контрольно-ревізійна служба України) здійснює контроль за цільовим,
своєчасним і раціональним використанням коштів, виділених як з Державного
бюджету, так і з місцевих бюджетів.
Вищевказані суб‘єкти утворені і здійснюють свою діяльність в системі
виконавчої влади. Виконуючи покладені на них функції вони впроваджують на
практиці бюджетний процес щодо видаткової частини бюджету. Тому дуже
важливим є взаємодія цих органів на кожній із стадій бюджетного процесу.
Така співпраця органів системи Міністерства фінансів України і Державної
казначейської служби України як на стадії планування, так і на стадії
виконання бюджету дозволить приймати відповідні управлінські рішення, які
позитивно впливають на бюджетний процес. Співпраця органів казначейства
України і Державної фінансової інспекції України на стадії виконання бюджету
дозволить зменшити обсяги нецільового використання бюджетних коштів, які
виявляються після того, як бюджетні кошти уже витрачені.
До даної групи, на нашу думку, необхідно віднести також Рахункову
палату України. На відміну від вище названих органів, Рахункова палата
здійснює свою діяльність від Верховної Ради України. До основних її завдань
відносять проведення контролю за своєчасним виконанням
бюджету України

Державного

та за додержанням чинного бюджетного законодавства.

Координація діяльності
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Рахункової палати України та Державної фінансової інспекції України є
дуже

важливою при досягненні

ефективного державного фінансового

контролю.
Розглядаючи третю умовну групу – органи нефінансового профілю
управління бюджетом, можна зазначити, що дані органи здійснюють
безпосередню роботу щодо видатків бюджету. До них відносять розпорядників
і одержувачів бюджетних коштів. Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу
України розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету [1]. Зазначені органи
здійснюють як фінансування видатків, так і фінансування різних підвідомчих
підприємств, організацій та установ за рахунок бюджету. На розпорядників
бюджетних коштів покладено завдання виконання бюджетних програм і від
того, на скільки своєчасно та ефективно вони виконуються, залежить загальний
процес управління видатками бюджету.
Поняття одержувачів бюджетних коштів також визначається Бюджетним
кодексом України. Так, зазначається, що "одержувач бюджетних коштів –
суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу
бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на
здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх
виконання кошти бюджету" [1, ст. 2].
Для реалізації управління видатками бюджету необхідною умовою є
виокремлення його складових. Враховуючи теоретичні основи функцій науки
про управління і складових бюджетного менеджменту поділяємо їх на дві
групи: за стадіями бюджетного процесу та за змістом бюджетної роботи (рис.2).
До першої відносимо планування видатків бюджету, організацію виконання
видаткової частини бюджету та затвердження звітності з виконання бюджету за
видатками. До другої групи – адміністрування бюджетних видатків, облік і
звітність та контроль щодо видатків на всіх стадіях бюджетного процесу.
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Рис. 2. Складові управління видатками бюджету
Розподіл складових управління видатками бюджету на дві групи дає
можливість

краще

розуміти

сутність

даного

процесу.

Складові,

які

виокремлюються за стадіями бюджетного процесу, відображають сукупність
організаційно-технічних заходів, які здійснюються на кожній із них, а складові
другої групи – методи, інструменти, прийоми, які використовуються під час
бюджетної роботи на всіх стадіях бюджетного процесу.
Якщо розглядати систему управління видатками бюджету за стадіями
бюджетного

процесу,

то

першою

стадією

виступає

планування

та

прогнозування майбутніх видатків.
Аналіз діючих законодавчих і нормативних актів з питань бюджету
дозволив зробити висновок, що поняття "бюджетне планування" в Україні
законодавчо не визначено, а в сучасній економічній літературі існують різні
підходи щодо його тлумачення. Як наслідок, виникають і певні розбіжності в
поглядах

щодо

визначення

місця

бюджетного

планування

в

процесі

управління бюджетом. Умовно їх можна поділити на три групи, в залежності
від того, яку стадію бюджетного процесу охоплює бюджетне планування та
роботи щодо бюджету, яка здійснюються на кожній з них. Ми вважаємо, що
бюджетне планування охоплює процес складання, розгляду і затвердження
бюджету. Бюджетне планування не може охоплювати тільки одну стадію
бюджетного процесу через те, що планові показники до виконання вважаються
тільки після процедури прийняття закону про центральний бюджет або рішення
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про місцевий бюджет. В процесі ж виконання бюджету виконуються планові
показники, які можуть коректуватися відповідно до певних умов, а не
розраховуватись.
В бюджетному плануванні на перший план виходить планування
видатків, бо саме від їх розміру залежить податкова політика на наступний рік.
На підставі проведеного аналізу, можна стверджувати, що планування видатків
бюджету – це процес визначення науково обґрунтованих критеріїв розподілу
коштів і використання фінансових ресурсів у процесі складання, розгляду і
затвердження бюджету з метою забезпечення ефективного виконання
державою своїх функцій та розвитку суспільства.
Як відомо, саме від правильного визначення планових показників
бюджету залежить якість його виконання. Тому бюджетне планування є
важливою складовою системи управління видатками бюджету. Вміле та
результативне планування видатків залежить від якісного вирішення завдань,
до яких можна віднести:
– визначення видатків бюджету за всіма підрозділами бюджетної
класифікації;
– розрахунок загального обсягу видатків з урахуванням економного,
ефективного і раціонального використання бюджетних коштів;
– раціональний розподіл видатків бюджету між окремими ланками
бюджетної системи та збалансування всіх бюджетів нижчого рівня.
На

рівень

планування

бюджетних

видатків

також

впливають

достовірність інформації, яка використовується при розрахунках проекту
бюджету, чіткість формулювання цілей і завдань, які вирішує держава та
методи, які використовують в процесі планування.
Діючий механізм планування витрат базується на методах коефіцієнтів,
прямого рахунку, нормативному, аналітичному, екстраполяції, балансовому,
математичного моделювання та програмно-цільовому. Хоч на практиці всі дані
методи використовуються, але спрощено механізм формування бюджетних
видатків можна зобразити так: за основу береться фактичне виконання
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бюджету за видатками за попередній рік та очікуване виконання бюджету
поточного року. Міністерство фінансів України доповнює звітні дані за
півріччя про виконання бюджету оцінкою очікуваного виконання показників за
видатками за період, який залишається до кінця року. За допомогою аналізу
звітних показників та оцінки перспективи до кінця року визначається очікуване
виконання бюджету за видатками. З одержаних видатків виключаються ті, які
не заплановані на плановий рік.
На стадії виконання бюджету за видатками, другої складової у процесі
управління, лежить відповідальність за забезпечення постійного фінансування
тих заходів, які були попередньо затверджені у бюджеті на протязі всього
бюджетного року, повнота та пропорційність фінансування бюджетних
програм, реалізація ефективного контролю за використанням бюджетних
коштів. Завдання, які виникають в процесі виконання видаткової частини
бюджету виконують органи державного управління (міністерства, відомства,
місцеві органи влади), фінансові органи, банківські установи, а також
безпосередньо підприємства, установи та організації.
Складання і затвердження звіту про виконання бюджету за видатками є
останньою складовою управління видатками бюджету. Звітність є своєрідним
контролем за цільовим і економним витрачанням бюджетних ресурсів. Звіти
про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів за
видатками, готують органи Державного казначейства України. Відповідні звіти
подаються у встановлені терміни до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Рахункової палати України та до Міністерства фінансів
України.
Звіт про виконання закону України про Державний бюджет України
перед Верховною Радою України представляє міністр фінансів України. За
результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про
виконання закону про Державний бюджет України.
Важливість подання своєчасного, повного та правильно складеного звіту
для процесу управління видатками бюджету важко переоцінити. Саме звіти є
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основою для подальшого планування та виконання бюджету за видатками, і,
відповідно, для економічного розвитку держави в цілому.
Формами управління видатковою частиною бюджету є різноманітні
прояви та види здійснення діяльності уповноважених суб‘єктів управління
бюджету за видатками на різних стадіях бюджетного процесу. Дані форми
ми

умовно

розподілили на

чотири групи: процесуальні, ненормативні,

організаційні та матеріально-технічні (рис.3).
Процесуальна форма передбачає видання правових актів з метою
затвердження принципів, правил та механізмів для загального користування,
що має вирішальне значення при прийнятті управлінських рішень щодо
видатків

бюджету.

До

даної

форми

відносяться

накази,

постанови,

розпорядження, положення та інші законодавчі акти, реалізація яких
відбувається

через

міністерствами,

видання

іншими

Кабінетом

центральними

Міністрів
органами

України,
виконавчої

відомчими
влади

та

різноманітними службами. В них зазначаються головні відомості про мету
запланованих дій, а також завдання щодо її виконання – стадії дій, способи
виконання, строки, співвиконавці тощо.
Форми управління видатковою частиною бюджету

процесуальна
Забезпечує встановлення норм права.
Передбачають видання нормативних актів та
фіксування дій, які мають юридичний зміст.
Використовуються при підготовці, прийнятті й
виконанні рішень щодо виконання бюджету за
видатками

організаційна
передбачає здійснення певних
колективних або індивідуальних дій.
Так звані способи вільного
колективного пошуку оптимального
варіанта вирішення проблеми
організації видаткової частини бюджету

ненормативна
матеріально-технічна
Забезпечує застосування норм права.
Передбачають видання індивідуальних актів
управління. Зводяться до здійснення таких
управлінських дій, що безпосередньо не пов'язані
з виданням законодавчих актів

передбачає виконання матеріальнотехнічних операцій. Забезпечує
функціонування органів державного
управління

Рис. 3. Форми управління видатками бюджету
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Також зазначені акти повинні відповідати Конституції та чинному
законодавству, а також узгоджуватися з вже прийнятими актами. Зазначимо,
що для забезпечення ефективності управління важливим є належне правове
оформлення основних дій, операцій, прогнозних оцінок та інформаційних
відомостей, на яких базується те чи інше рішення щодо видаткової частини
бюджету.
Однією з найпоширених форм організації виконання видаткової частини
бюджету в органах державного управління, а також в різноманітних установах
та організаціях є організаційна форма. Це пояснюється тим, що організаційні дії
здійснюються як усередині органу управління, так і поза ним. Так, у межах
органу управління проводяться дії з організації внутрішньої роботи, а саме
розподіл службових обов'язків, інструктування службовців (роз'яснення мети,
змісту, особливостей нормативно-правових актів) встановлення загального та
індивідуального режиму роботи, підготовка та проведення засідань, нарад.
Прикладом

зовнішніх

організаційних

заходів

є

інспектування.

До

організаційної форми також відносяться організація та проведення службових
нарад, семінарів, засідань; анкетування службовців і громадян з метою
врахування громадської думки та коригування управлінської діяльності;
надання практичної допомоги та інші [4]. Зазначимо, що на відміну від
правових форм, які мають одностороннє волевиявлення, в організаційних
формах можливі різні погляди, підходи, обговорення та дискусії.
Матеріально-технічні форми носять допоміжний (господарський) характер
та забезпечують функціонування органів державного управління. Не зважаючи
на те, що вони здійснюються на правовій основі, дані форми не спрямовані на
досягнення юридичного результату. До цього виду управлінської діяльності
відносять: діловодство та документування, збір інформації, складання довідок,
доповідних записок, реєстраційні дії, матеріально-технічне забезпечення
(утримання в належному стані службових приміщень, придбання та ремонт
меблів, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, матеріально-побутове
та транспортне забезпечення працівників апарату тощо).
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Розглянувши всі зазначені форми, ми вважаємо, що найважливішими
формами управління видатковою частиною бюджету є процесуальна та
ненормативна. Але акцентуємо увагу на тому, що для ефективного управління
видатками має велике значення застосування комплексно як організаційних, так
і правових форм, причому в поєднанні з урахуванням сильних і слабких сторін
кожної, виходячи з тих завдань, які вимагають вирішення.
Підводячи

підсумок,

доречно

зазначити,

що

головною

умовою

ефективного функціонування системи управління видатками бюджету є
взаємозв‘язок між його складовими. Причому, рівень організації кожної з них
має однаково важливий вплив на загальний результат управління. Також
важливо не протиставляти методи управлінської діяльності, а застосовувати їх
комплексно, вибірково, відповідно до обставин та характеру ситуацій. Кожен
метод має свої певні межі й у цих межах має залучатись до управління
видатками бюджету.
На сьогоднішній день одним із основних методів формування як
державного бюджету, так і місцевих бюджетів в нашій країні є програмноцільовий метод. Його застосування підвищило ефективність використання
бюджетних коштів, забезпечило збалансованість бюджетів у середньостроковій
перспективі та підняло рівень надання послуг населенню органами державної
влади та місцевого самоврядування. Зважаючи на значимість використання
програмно-цільового методу, вважаємо, що даний метод потребує більш
детального аналізу.
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Т.В. Гладскіх
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В статті узагальнено теоретичні підходи та розробленні практичні
рекомендації щодо інвестиційної підтримки реалізації інноваційної моделі
становлення економіки України на основі існуючого досвіду розвитку країн
світу. Відмічено, що державна політика при становленні моделі інноваційного
розвитку країни має базуватись на інвестиційних механізмах інноваційного
характеру. Держава встановлює пріоритети інноваційно-інвестиційного
розвитку та фінансово підтримує стратегічні напрями структурних змін на
макро- і регіональному рівнях. З метою стабілізації економічного становища
необхідно забезпечити пріоритетний розвиток виробничого сектору економіки
і високопродуктивних та конкурентоспроможних галузей виробництва.
Ключові слова: інвестиційна політика,страховий ринок,страхування,страхові
продукти, модель інноваційного розвитку, високотехнологічне виробництво,
інноваційно-інвестиційний механізм, економічний розвиток.
Постановка проблеми. Антикризова модель економіки, яка реалізується в
Україні, потребує вирішення не тільки нагальних проблем, але й формування
механізму інноваційного та страхового розвитку країни, що дозволить
відновити економічну стабільність та надасть потужні можливості для
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підвищення

ефективності

функціонування

національних

суб‘єктів

господарювання в умовах нестабільного економічного середовища. Інноваційна
діяльність страхових компаній відіграє важливу роль у розвитку ринкової
економіки. На теперішній час цей напрям діяльності страховиків в Україні
залишається недостатньою мірою розвинутим і використаним. Українські
страхові компанії не витримують конкуренції з іноземними страховими
компаніями,які

усе

більше

завойовують

і

монополізують

український

страховий ринок. Базовим нормативно – правовим актом, що визначає правові,
економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної
діяльності та спрямований на підтримку розвитку економіки України
інноваційним шляхом є Закон України «Про інноваційну діяльність». Статтею
14 цього Закону визначається, що інноваційний продукт є результатом
виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідноконструкторською розробкою нової технології чи продукції з виготовленням
експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам: він є
реалізацією об‘єкта інтелектуальної власності; розробка продукту підвищує
вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; в Україні цей продукт
вироблено вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним
продуктом, представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво
вищі техніко-економічні показники.
Державна політика у цій сфері має базуватись на інвестиційних механізмах
інноваційного характеру. Держава встановлює пріоритети інноваційноінвестиційного та страхового розвитку та фінансово підтримує стратегічні
напрями структурних змін на макро- і регіональному рівнях. З метою
стабілізації економічного становища необхідно забезпечити пріоритетний
розвиток виробничого сектору економіки і, насамперед, високопродуктивних і
конкурентоспроможних галузей виробництва.
Нова інвестиційна політика має фінансово забезпечити послідовну
реіндустріалізацію країни на новій основі інновацій та високих технотронноінформаційних технологій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теоретичних і
практичних аспектів управління інноваційним розвитком присвячені наукові
розробки відомих українських і зарубіжних учених. Методологічні та
прикладні питання регулювання інвестиційно-інноваційних процесів є об‘єктом
наукового інтересу вітчизняних економістів: М.Бутка, В. Будкіна, В. Геєця,
А. Гальчинського, С. Козьменко, В. Кузьменка, І. Макаренко, В. Онищенка,
Л. Семіва, В. Семиноженка, О. Трофімчука, М. Чумаченка та ін.
Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових праць,
присвячених питанням стратегічного інноваційного розвитку, слід зазначити
про

необхідність

постійного

вдосконалення

інструментів

інвестиційної

підтримки реалізації інноваційної моделі в умовах виведення національної
економіки України з кризового стану, що обумовлює актуальність та
необхідність даного дослідження.
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних підходів та розробленні
практичних

рекомендацій

щодо

інвестиційної

підтримки

реалізації

інноваційної моделі становлення економіки України на основі існуючого
досвіду розвитку країн світу.
Виклад основного матеріалу. Роль інновацій та технологій у економічному
зростанні була досліджена у працях австрійського економіста Й. Шумпетера,
що запропонував застосування ділового циклу з чотирьох фаз, які проходить
економічна система в процесі безупинного економічного зростання шляхом
відновлення основних фондів на новій технологічній основі за рахунок
впровадження інновацій. Й. Шумпетером обґрунтовано також актуальні
положення про інноваційно-технологічну діяльність як універсальну функцію
будь-якої суспільної формації, «фактор творчого руйнування», «нестабільної
стабільності» як головної рушійної сили розвитку економічної системи [1].
В цілому, можна визначити модель економічного розвитку як тенденції
розвитку економічних об‘єктів (світової економіки, головних сфер світової
економічної системи, національних економік, сфер господарства, інтеграційних
об‘єднань тощо), що призводять до певного економічного результату [2, с.14].
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Модель економічного розвитку формується на основі теоретичних
закономірностей функціонування економічних об‘єктів у ринковій системі, а її
особливості визначаються конкретними умовами співвідношення та взаємодії
економічних факторів. Диференціація економічних систем країн світу
здійснюється за сукупністю критеріїв соціально-економічного розвитку.
Вибір моделей економічного розвитку визначають: рівень економічного
розвитку країни, економічні ресурси, національні особливості, характер
економіки, місце в регіоні та світі, організаційна й галузева структури
господарства, роль економічних агентів, система державного регулювання
економіки, відкритість економіки та ступінь залучення до світогосподарських
зв‘язків, використання іноземного капіталу. З огляду на перелічені фактори,
вчені-економісти виділяють три моделі відтворювального економічного
процесу:
ресурсна модель без високотехнологічного виробництва (природні ресурси
> виробництво > гроші);
інноваційна модель (трансформація грошей на дослідження в знання >
трансформація знань у майстерність працівників та інновації > перетворення
інновацій у товар > гроші);
інтелектуально-донорська модель (скорочений варіант моделі (ІІ), з якого
вилучена стадія виробництва).
Як свідчить практичний досвід світових країн з різним рівнем і
ефективністю економічного розвитку, найбільш ефективною є друга модель
економічного

відтворення.

В

основу

соціально-економічного

розвитку

економічно розвинених країн покладено інноваційну модель розвитку. Проте в
Україні

сьогодні

домінують

високотехнологічного

перша

виробництва

та

і

третя

моделі:

ресурсна

інтелектуально-донорська,

які

без
у

стратегічній перспективі мають порівняно низький рівень ефективності,
оскільки призводять до виснаження ресурсів країни, до витоку факторів
виробництва

національної

економіки

за

кордон

і

забезпечення високих показників рівня добробуту населення.
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унеможливлюють

Сучасний стан та перспективи вітчизняної економіки потребують
реалізації стратегії випереджаючого розвитку економіки на основі активізації
інноваційних чинників. Отже, інноваційна модель розвитку – економічна
модель підйому продуктивних сил країни, яка базується на використанні
високих технологій, що сприяють створенню конкурентоздатної продукції для
зовнішнього ринку.
Інноваційна модель економіки має складний характер і утворена з
сукупності елементів, що знаходяться в динамічному взаємозв‘язку. Головними
з яких є:
-

продукування наукових знань і інновацій;

-

освіти і підвищення кваліфікації;

-

комерціалізації наукових знань і інновацій;

-

використання інновацій в діяльності страхових компаній;

-

управління і регулювання інноваційного розвитку економіки;

-

фінансове забезпечення перетворень.

Основними передумовами формування інноваційної моделі економіки
можна визначити на глобальному на національному рівні. Слід також
зауважити, що реалізація інноваційного розвитку економічної системи будьякого рівня стає можливою за умови інвестиційної підтримки (таб.1).
До інструментів інвестиційної підтримки належать:
- пряма фінансова підтримка інноваційних процесів;
- фіскальні пільги для іноваторів ;
- інші правові інфраструктурні,економічні та політичні інструменти
підтримки інновацій.
Таблиця 1
Передумови інноваційних перетворень
Глобальні

Національні

Глобалізація

природні запаси, виробничо-технологічні потужності,
інтелектуальні та науково-технічні ресурси, достатньо
розгалужена наукова та освітня мережа

Конкуренція
Інтеграційні процеси
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Фактори розвитку
Економічні

Соціальні

Ринкові

Політичні, міжнародні

Технікотехнологічні

Екологічні

Розглянемо

кожен

інструмент

інвестиційної

підтримки

детальніше.

Безпосередньо до прямої фінансової підтримки інноваційних процесів потрібно
віднести :
- безпосереднє фінансування утворення нових галузей, наукоємних
виробництв тощо за рахунок коштів державного бюджету, зокрема на
державних підприємствах;
- ініціювання створення та фінансування науково-дослідницьких програм,
- надання безпроцентних чи пільгових позик та грантів;
- державне замовлення на інноваційні та страхові продукти;
- дотації за рахунок державного бюджету для визначених галузей,
виробництв чи технологій;
- компенсація банківського процента цілком чи його частини, в разі
спрямування позики на фінансування інвестицій у технологічні інноваційні
зміни;
- державні виплати провідним науковим центрам та науковцям;
- компенсація

науково-дослідним

установам

витрат,

пов‘язаних

з

налагодженням інформаційного забезпечення (підключення до всесвітньої
мережі ―Інтернет‖, організація передплати зарубіжних видань для бібліотек
тощо).
Фіскальні пільги для іноваторів включають в себе:
- зниження ставок податку на прибуток підприємств;

- податковий кредит інноваційним підприємствам;
- зменшення суми прибутку до оподаткування шляхом виключення з
нього вартості досліджень чи освоєння нової технології;
- звільнення від деяких відрахувань до бюджету;
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- звільнення від сплати податку на прибуток, який отримано власниками
майнових прав інноваційних та венчурних фірм;
- відстрочка сплати імпортного мита чи звільнення від його сплати в разі
ввезення товарів для реалізації інноваційного проекту;
- пільгова амортизація для фірм, визначених як інноваційні.
До

інших

правових

інфраструктурних,економічних

та

політичних

інструментів підтримки інновацій відносяться такі інструменти інноваційної
підтримки як:
- удосконалення законодавства про авторське право, патентних відносин;
- введення системи сертифікації та стандартів, що заохочує споживання
інноваційних товарів, товарів харчування високої якості, нових медичних,
будівельних, телекомунікаційних, рекреаційних, туристичних, транспортних
послуг тощо;
- розвиток та підтримка системи освіти в країні: закладів загальної освіти,
університетів, спеціальної фахової підготовки, системи безперервного навчання
і перекваліфікації робочої сили, курсів профільного тренінгу та менеджменту;
- тимчасовий дозвіл на монополію виробника інноваційних товарів та
впровадника інноваційних технологій, або, навпаки, обмеження монопольного
становища, що зменшує витрати становлення нових виробників товарів чи
послуг;
- створення державної інформаційної інфраструктури, розширення доступу до
інформаційних мереж та банків даних, бібліотек;
- надання державних замовлень підприємствам для гарантування компенсації
витрат на фінансування інновацій;
- здійснення

державного

лобіювання

інтересів

українських

виробників

інноваційної продукції на міжнародному рівні, застосування відповідного
торговельного режиму та регулювання валютних курсів.
Основними причинами виникнення проблеми низької інвестиційної
активності, а отже і гальмування переходу до моделі інноваційного розвитку, в
Україні слід виділити наступні:
164

- несприятливий інвестиційний клімат;
- нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;
- відсутність дієвих механізмів державного - приватного партнерства в
інфраструктурному інвестуванні;
- неналежна система підготовки програм і проектів для державного
інвестування;
-не розвинута інноваційна діяльність страхових компаній.
Розглянемо детальніше інноваційну діяльність страхових компаній.
Інноваційна діяльність страхової компанії – це діяльність щодо пошуку нових
методів роботи на ринку страхових послуг; аналізу можливих варіантів
вкладення тимчасово вільних коштів інвестиційного фонду й фонду власних
коштів страхових компаній у фізичні активи, від яких страхова компанія буде
одержувати більше доходів, ніж від вкладення у фінансові активи (депозити в
банках, внески в цінні папери й ін.). Інноваційність у страхових послугах
проявляється у розширенні послуг з ризиковими складовими; розробленні
конкретизованих пакетів послуг для різних груп населення; впровадженні
нових інвестиційних можливостей для страхувальників, до яких належать
інвестування коштів в золото, інвестиційні фонди; розробленні надійних
накопичувальних програм з цільовим призначенням (наприклад, з метою
купівлі нерухомості). На сьогоднішній день український ринок страхових
послуг залишається

найбільш капіталізованим серед інших небанківських

фінансових ринків. Впровадження інновацій в обслуговуванні відбувається
шляхом застосування нових для українського страхового ринку технологій, як в
області ІТ, так і в області керування внутрішніми процесами. Наприклад,
страхова компанія «АХА Страхування»

розробила власний контакт-центр,

створений на базі сучасного програмного забезпечення по керуванню контактцентрами, платформу для обміну даними між страховиком і партнерами
компанії, інтегровану в інформаційну систему компанії; інноваційні технології
організації й керування процесами, документообігом. Всі

впроваджені

інновації, деякі з яких є ноу-хау для українського страхового ринку, дозволили
за останні два роки збільшити швидкість врегулювання в три рази.
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Інноваційним підходом у діяльності страхових компаній може стати
укладання

страхових договорів через Інтернет. Але на сьогодні з 448

ризикових страхових компаній віртуальні страховки поки пропонують не більш
десяти. Серед них – «Оранта», «АСКА», «АХА Страхування», «Инго Україна»,
«PZU Україна», «ТАС». Сума зібраних «електронних» премій, по даним ЛСОУ,
у 2015 році не перевищила 0,1% від загальних зборів. В абсолютних цифрах це
близько 18 млн. грн. З обліком, що ще більш десяти страховиків планують
вийти на ринок онлайн-полісів найближчим часом, до 2016 року загальна
вартість проданих через Інтернет страховок може скласти близько 1,5-2 млрд.
грн. Продаж полісів за допомогою електронних каналів дозволить страховикам
відмовитися від бланків строгої звітності для полісів ОСАГО, і тим самим
заощадити сотні мільйонів гривень, які витрачаються на такі бланки щорічно.
За прогнозами експертів, до 2016 року частка премій з електронних страховок у
загальних зборах може вирости до 5-10%. Активізація інноваційного процесу
значною мірою може бути забезпечена за рахунок ефективного використання
страхових ресурсів вітчизняних страхових компаній. Аналіз страхового ринку
України дозволив виділити ряд факторів, які стримують розвиток інноваційної
діяльності страхових компаній. Для того, щоб підвищити ефективність і
конкурентоспроможність страхових компаній необхідна

оцінка негативних

факторів і нових можливостей, комплексу питань, рішення яких лежить у
рамках

розвитку

інноваційної

діяльності

страховиків.

Важливість

впровадження інновацій визначена, у першу чергу, проблемою виживання
страхових компаній в умовах конкурентної боротьби за вітчизняний страховий
ринок, який усе більше завойовується іноземними компаніями, по-друге,
переходом усієї економіки України на інноваційний шлях розвитку.
На сьогодні в Україні створене розвинене правове поле для інвестування,
національне законодавство передбачає необхідні гарантії діяльності для
інвесторів. На території України до іноземних інвесторів застосовується
національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови
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діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не
підлягають націоналізації [7].
У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору
гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті
інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або
товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за
кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних
підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від
16.03.2000 ғ 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про
порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними
особами. Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами України.
Державна політика підтримки інвестиційно-страхового процесу в країні має
забезпечувати відповідність між засобами цієї політики і національною метою
держави

щодо

економічного

зростання,піднесення

добробуту

громадян,бажаних темпів інфляції й платіжного балансу держави. На думку
багатьох економістів,динаміка інвестиційного процесу є до певної міри
інтегральним показником оптимальної економічної політики,яка демонструє
успіхи або навпаки органів влади у проведенні промислової й соціальної
політики,що реалізується завдяки системі узгоджених фінансових і податкових
заходів.
На
«Стратегія

основі
інноваційного

розроблених
розвитку

документів
України

на

–
2010-

2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів» та «Концепція Державної
програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки» – можна
виділити наступні варіанти розв‘язання проблеми інвестиційної підтримки
інноваційного розвитку на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
(табл. 2).
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Очевидно, що оптимальним варіантом розв‘язання проблеми є другий
варіант, як такий, що відповідає сучасним тенденціями інвестиційної політики
розвинених держав у післякризовий період.
Таблиця 2
Варіанти державного регулювання інвестиційної підтримки моделі
інноваційного розвитку
Пасивна державна
політика
Держава відмовляється від
цілеспрямованого впливу на
інвестиційний ринок,
стимулювання інвестиційної
діяльності та державних
інвестицій, покладаючись
виключно на ринкові механізми
збалансованого розвитку

Активна політика держави
Державне регулювання інвестиційних процесів
здійснюється в тому числі на засадах розвитку
системи державних інвестицій, впровадження
державно-приватного партнерства та стимулювання
залучення приватних інвестицій у реальний сектор
економіки

Висновки. Викладені в статті положення дозволяють зробити висновки, що
інноваційна модель розвитку передбачає модернізацію страхового ринку, яка
ґрунтується на впровадженні принципово нових технологій і застосуванні
нових знань.
Ґрунтуючись на досвіді країн, які перейшли до моделі інноваційного
розвитку, державна інноваційно-страхова політика на сучасному етапі повинна
передбачати:
- вдосконалення законодавства України, спрямованого на активізацію
інноваційно-страхової діяльності;
- створення та забезпечення ефективного функціонування інститутів
розвитку (державна інвестиційна компанія, фонд стратегічних інвестицій, фонд
кредитних гарантій тощо);
- становлення та розвиток індустрії прямого інвестування та венчурного
капіталу;
- створення умов для залучення інвестицій на ринках капіталу та
страховому ринку через первинне публічне розміщення акцій в Україні;
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- реалізація принципів державно-приватного партнерства при реалізації
інфраструктурних проектів;
- державна підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів за
пріоритетними напрямами страхового розвитку України.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ
СИСТЕМИ
У статті досліджені особливості впливу глобалізаційних процесів на розвиток
сучасної фінансової системи. Визначено перелік рис, які характеризуватимуть
глобалізацію

в

майбутньому.

Окреслені

тенденції

процесу

фінансової

глобалізації в сучасних умовах .
Ключові слова: глобалізація, фінанси, ТНК, фінансова політика, фінансова
система.
Світогосподарські

процеси

у

таких

проявах,

як

інтеграція

або

інтернаціоналізація та регіоналізація, усе частіше стають предметом уваги
вчених і практиків, які наголошують на посиленні подібних явищ. Сьогодні
чимало науковців в Україні та за її межами займається дослідженням
особливостей та проблем глобалізації.
Значний внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів
розвитку та структуризації фінансової системи в Україні зробили вітчизняні
вчені, зокрема, В. Андрущенко, О. Василик, О. Гаврилюк, А. Гальчинський,
В. Геєць, А. Даниленко, В. Дем‘янишин, О. Десятнюк, О. Кириленко,
В. Опарін, В. Федосов, А. Філіпенко, С. Юрій, П. Юхименко та ін.
Метою статті є виявити напрями впливу на фінансову систему сучасних
глобалізаційних процесів.
У полі зору вчених знаходиться широке коло питань економічного
зростання у глобальному середовищі, питання глобального управління,
фінансової глобалізації, формування фінансової системи в умовах глобалізації,
рух

капіталу,

проблеми

координування

валютних

співвідношень,

функціонування транснаціональних корпорацій та банків, інтеграція України у
світовий економічний та фінансовий простір тощо.
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Її вплив на стан економіки та соціальної сфери має позитивні і негативні
наслідки, що залежать від ролі та місця економіки кожної окремо взятої країни
у світовому господарстві. Звідси різні погляди вчених на роль та місце
глобалізації.
Глобалізація (франц. global – загальний, всесвітній, від лат. globus –
куля) – це процес обміну товарами, послугами, капіталом, технологіями та 34
робочою силою, що виходять за межі географічних кордонів певної держави і
є причиною усунення відмінностей між національними ринками та їх
інтеграції у ринок світовий [1, c. 118].
В Энциклопедии мира А. Капто, глобалізацію розглядають як об‘єктивний
процес формування та розвитку нової всесвітньої системи відносин, що
базується на взаємозалежності та взаємозв‘язку між країнами й народами
[2, с. 106].
Більшість

вчених

під

словом

глобалізація

розглядає

формування

єдиної світової спільноти, економіки, єдиного світового ринку товарів,
послуг,

капіталу,

стверджували,

що

робочої

сили.

суверенітет

Іще

К.

національних

Г.

Юнг,
держав

Жан-Поль
–

це

Сартр

пережиток

минулого, а наукові відкриття призведуть до світової інтеграції, світової
держави. А. Ейнштейн в одному з послань говорив про те, що необхідні
позитивні прагнення у створенні наднаціональної організації…[3, c. 23].
А. Ільїн трактує глобалізацію як процес становлення єдиного світу –
цілісного

за

своїми

загальними

контурами

і

за

внутрішньою

взаємопов‘язаністю своїх взаємопроникних компонентів [4, c. 15].
Академік НАН України Ю. Пахомов наголошує, що на грунті
глобалізації

відбувається

загрозлива

деформація

фінансово-ринкових

механізмів [5].
Серед основних передумов, що викликають інтерес до глобалізації,
стало посилення процесів інтернаціоналізації та регіоналізації, скорочення
трансакційних та комунікаційних витрат, лібералізація руху товарів, послуг,
капіталу, робочої сили, поширення інтернет-мережі по всьому світу.
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Головними рушійними силами, на думку окремих вчених, є торгівля та
транснаціональні компанії, які з одного боку, є формоутворюючими силами
глобалізації, а з іншого, – основою глобалізму.
Термін глобалізація було введено Т. Левітом у 1983 році, під яким він
розумів певний феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються
Транснаціональними корпораціями [6, c. 29].
Хоча вперше його використано у 1981 році американським соціологом
Дж. Макліном для пояснення процесу взаємозалежності один від одного
національних ринків.
Сучасну фінансову глобалізацію слід розглядати з наступних точок зору,
які найбільш повно її характеризують:
- формування глобального ринку потоків капіталу;
- функціонування міжнародних фінансових організацій, ТНК та ТНБ.
ТНК та ТНБ фактично є представниками монополії, які здобули її
завдяки технологічним та економічним інноваціям. Це, в основному,
представники
Поряд

з

розвинутих

могутніми

сформувалися

країн,

ТНК

міжнародні

які

та

володіють

ТНБ

фінансові

після

інститути

значними

Другої
типу

активами.

світової

війни

Світового

банку,

Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, головним завданням яких є фінансова підтримка розвитку.
Досить часто в науковій літературі фінансову глобалізацію пояснюють
крізь призму потоків прямих іноземних інвестицій. Тобто фінансова
глобалізація характеризує зв‘язки між країнами через транскордонні потоки
капіталу [7, c. 165].
Для процесу фінансової глобалізації в сучасних умовах є характерними
наступні тенденції:
1.

Зростання

конкуренції

на

світових

фінансових

ринках

між

кредиторами і позичальниками, що стало результатом дії таких факторів, як
постійний пошук вигідних напрямів вкладення капіталу транснаціональними
фінансовими організаціями та потреба споживачів фінансових ресурсів у
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значних обсягах фінансування (причому потреба в коштах перевищує їх
пропозицію).
2. Відчутна інтеграція міжнародних ринків капіталу, поштовхом до якої
стала ліквідація багатьох бар‘єрів для входження на національні ринки
капіталу міжнародних кредиторів і позичальників, підвищення мобільності
боргового капіталу, зниження трансакційних витрат, стрімкий розвиток
інформаційних систем.
3. Конвергенція міжнародних фінансових ринків, яка стала можливою за
умов послаблення законодавчого розподілу інвестиційного і комерційного
банківського бізнесу, а також створення фінансових холдингів на базі
фінансових організацій гнучкої спеціалізації.
4. Концентрація міжнародних фінансових ринків, тобто процес злиття як
організацій-кредиторів, так і позичальників.
5. Комп‘ютеризація та інформатизація фінансових ринків, яка полягає в
широкому

використанні

учасниками

міжнародних

фінансових

ринків

новітніх інформаційних систем, глобальних баз даних та інтегрованих систем
управління операціями. Деякі міжнародні банки інвестують до 25 % своїх
щорічних операційних витрат тільки на розвиток власних інформаційних
технологій.
Сучасні

фінансові системи

чимдалі частіше стають незалежними

сегментами світової економіки, здатними розвиватися за власними законами
й правилами. Фінансовий сегмент глобалізованої економіки постійно зростає
та поповнюється відповідними інструментами, причому на порядок швидше
від традиційних сфер (виробництва й торгівлі) та практично незалежно від
них. Якщо раніше вважалося, що фінансова економіка має обслуговувати
товарообмінні операції та фізичну (собівартісну) економіку, то тепер вона
перетворилася на самодостатню силу, яка дедалі більшою мірою змушує
грати за своїми правилами.
Перелік рис, які характеризуватимуть глобалізацію в майбутньому, може
бути наступним:
- єдиний економічний простір;
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- уніфікація міжнародних стандартів;
- формування наддержавних органів регулювання та контролю.
Актуальність дослідження фінансової глобалізації полягає в тому, що остання
випереджає розвиток та інтеграцію усіх решта секторів економіки. Фінансова
глобалізація стає фактором формування єдиної світової фінансової системи, яка, по
суті, виступає механізмом перерозподілу світових фінансових ресурсів. Проте
найактивніше фінансова глобалізація проявляється як вільний рух фінансового
капіталу між національними та регіональними ринками, що сприяє притоку
іноземного капіталу на національні фінансові ринки в умовах гострої нестачі
власних фінансових ресурсів.
Отже, в Україні фінансова система перебуває у стадії становлення та
характеризується широтою поглядів на сутність, структуру, особливості,
принципи та завдання, невизначеністю стратегії її подальшої розбудови в
умовах зростання ролі глобалізаційних процесів. Її сутність проявляється в
сукупності фінансових відносин, що формуються у швидкозмінних умовах та
різних рівнях управління економікою.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО
РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано сучасну ситуацію із фінансуванням медичних послуг
в Україні, розглянуто тенденції застосування медичного страхування як
одного із елементів соціального захисту населення, виявлено проблеми,
пов’язані із наданням послуг за договорами медичного страхування та
запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: страховий ринок, соціальний захист громадян, система
медичного забезпечення, медичне страхування, обсяг фінансування, добровільне
страхування, обов’язкове страхування, страхові компанії.
Постановка проблеми. Страховий ринок є невід‘ємним елементом
економічної системи і розвиток ринкових відносин вимагає формування
вітчизняного ринку страхування з дотриманням міжнародних вимог та
стандартів.
Соціальний захист громадян не може бути частковим чи вибірковим, тому
постійне його забезпечення вимагає від влади виконання всіх його складових.
Медичне страхування не є виключенням. В умовах кризи вітчизняної системи
охорони здоров‘я залучення можливостей ринку медичного страхування для
розв‘язання проблем забезпечення громадян України якісними медичними
послугами набуває особливого значення. Тому доцільним вважаємо оцінити
стан розвитку медичного страхування та його роль у соціально-економічному
розвитку держави.
Медичне страхування – це одна з найважливіших складових ефективного
функціонування національної системи охорони здоров‘я та є формою захисту
від ризику, який загрожує найціннішому в особистому і суспільному плані –
здоров‘ю і життю людини. На даний момент страхування у сфері охорони
здоров‘я виступає реальною альтернативою бюджетному фінансуванню, яке
вже неспроможне забезпечити конституційне право громадян на отримання
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безоплатного медичного обслуговування. Розвиток медичного страхування
являється необхідністю в умовах погіршення економічної ситуації в країні для
покращення життя суспільства в майбутньому.
На сьогодні в Україні діє недосконала система медичного забезпечення,
що перебуває в кризовому становищі. Недосконалість системи виявляється в
недостатньому фінансуванні, що призводить до низького рівня медичної
допомоги населенню. Цьому передує нерівномірний розподіл ресурсів та
низька частка видатків на охорону здоров‘я по відношенню до ВВП. Медичне
страхування може стати основним джерелом відшкодування витрат системі
медичного забезпечення.
На сьогодні медичне страхування повинно дати змогу залучення
додаткових фінансових ресурсів за рахунок різних джерел для організації
медичної допомоги населенню шляхом надання медичних послуг та гарантій
різних можливостей в їх отриманні в повному обсязі для всього населення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам медичного
страхування присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і
закордонних науковців, таких як В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич,
О. М. Залетов, В. З. Кучеренко, М. В. Мних, С. С. Осадець, В. В. Рудень,
Т. І. Стецюк, Т. А. Федорова, Я. П. Шумелда та багато інших. Враховуючи
значні грунтовні дослідження у сфері медичного страхування щодо виявлення
чинників, які впливають на його розвиток та подальше їх вирішення як з
теоретичної, так і практичної точок зору, на сьогодні постійно виникає багато
суперечностей і проблем на ринку медичного страхування, які потребують
подальшого вивчення.
Мета статті. Окреслення стану, визначення основних проблем та напрямів
удосконалення політики держави щодо медичного страхування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 49 Конституції України «…
кожен має право на охорону здоров‘я, медичну допомогу та медичне
страхування. Охорона здоров‘я забезпечується державним фінансуванням
відповідних

соціально-економічних,

медико-санітарних

і

оздоровчо-

профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і
доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і
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комунальних

закладах

охорони

здоров‘я

медична допомога надається

безоплатно». Проте, стан здоров‘я громадян України вважається незадовільним.
Критичний стан здоров‘я громадян пов'язаний із проблемами у системі
охорони здоров‘я (рис. 1).
Проблеми
низька якість медичних послуг та медичної допомоги

неефективна структура медичного обслуговування

недостатнє фінансування галузі

низька якість та високі ціна на фармацевтичну продукцію

Рис. 1. Проблеми системи охорони здоров’я
Основною проблемою все ж вважаємо невідповідність існуючим потребам
обсягів коштів, спрямованих на фінансування системи охорони здоров‘я
громадян.
Загалом, стан речей можна охарактеризувати так. Сукупний обсяг
фінансування

послуг

охорони

здоров‘я

за

рахунок

усіх

джерел

характеризується в Україні сталим зростанням – у 2014 році він становив 70,3
млрд. грн., що у 2,5 рази більше рівня 2010 року. Питома вага суспільних
видатків на медичні послуги у структурі ВВП у 2014 році становила 5,4%
порівняно з 5,2% у 2010 році.
У вітчизняній практиці функціонування закладів охорони здоров‘я
тотального поширення набули також напівофіційні платежі за кожен факт
звернення за медичною допомогою та отримання окремих медичних послуг.
Таким чином, з урахуванням неофіційних (тіньових) платежів громадян, саме
ресурси домогосподарств є провідним джерелом фінансування охорони
здоров‘я, але фактично підтвердити це складно. Отже, відповідно до офіційних
показників, провідним джерелом фінансування охорони здоров‘я є державний
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та місцеві бюджети, питома вага яких у загальних обсягах фінансування у 2014
році становила 69,6%.
Впродовж останніх років показник частки видатків бюджетів у структурі
джерел

фінансування

медичних

послуг

характеризувався

перемінною

динамікою – до 2010 року він зростав прискореними темпами (у 2010 році – на
27,6%, у 2011 році – на 35,4%), досягши 74,3% сукупного обсягу суспільних
видатків на охорону здоров‘я. Натомість, у 2011-20012 рр. відбулося різке його
зниження, пов‘язане зі стримуванням росту видатків задля утримання рівня
бюджетного дефіциту у запланованих межах. Таким чином, у 2012 році цей
показник був найнижчим за останні роки – 67,6% сукупного обсягу суспільних
видатків на охорону здоров‘я (табл. 1).
Поданий показник питомої ваги бюджетного фінансування охорони
здоров‘я недостатньо об‘єктивно характеризує роль держави у наданні
медичних послуг. Значну частину бюджетних коштів, які виділяються на
медицину, становлять ресурси спеціального фонду медичних установ,
мобілізовані за рахунок плати за надані медичні послуги.
Таблиця 1
Обсяги фінансування медичних послуг в Україні у 2012-2014 рр., млрд. грн.
Показник
Обсяг фінансування медичних
послуг з усіх джерел, млрд. грн.
Обсяг фінансування медичних
послуг зі зведеного бюджету, млрд.
грн., в т. ч.:
– видатки загального фонду
– видатки спеціального фонду
Питома вага фінансування
медичних послуг зі зведеного бюджету
в сукупних обсягах, %
Питома вага фінансування
медичних послуг зі зведеного бюджету
по загальному фонду, %
Питома вага фінансування
медичних послуг зі зведеного бюджету
по спеціальному фонду та з та
позабюджетних джерел, %

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Відношення
2014/2012 рр.
(%)

54,10

64,33

70,30

130

36,56

44,77

48,96

134

33,13
3,44

40,49
4,28

43,07
5,89

130
171

67,58

69,59

69,64

103

61,22

62,94

61,27

≈100

38,78

37,06

38,73

0,99

Джерело: [1]
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Отже, видатки бюджетів на охорону здоров‘я характеризують поєднання
двох джерел фінансування медичних послуг – «чистого» державного
фінансування медицини та коштів, отриманих від населення. Якщо оцінити
частку видатків бюджетів на медичне обслуговування населення без
урахування коштів, сплачених громадянами за медичні послуги, то питома вага
прямого бюджетного фінансування охорони здоров‘я у 2014 році становила
61,3% сукупного обсягу відповідних суспільних видатків, а за рахунок інших
джерел мобілізовано майже 2/5 ресурсів [1].
У розрахунку на одну особу, обсяг фінансування медичних послуг в
Україні упродовж останніх років стабільно зростає. Так, у 2014 році він
становив майже 1,1 тис. грн., що у 2,5 рази перевищує показники 2009 року.
Зменшення ваги інфляційної складової зростання стало також причиною
незначного приросту подушних видатків у 2014 році, який становив менше
10% [1].
Різке зниження питомої ваги видатків на охорону здоров‘я по загальному
фонду бюджетів у 2012-2014 рр. пояснюється значним підвищенням вартості
офіційних платних медичних послуг, через що прискореними темпами
збільшувалися видатки бюджетів по спеціальному фонду (за 2012-2014 рр. –
майже у 2 рази). Таким чином, збільшення видатків на надання медичних
послуг було пов‘язане швидше з впливом інфляції, ніж з покращенням якісних
показників одержання населенням послуг охорони здоров‘я.
Медичне страхування – це форма особового страхування, що гарантує
громадянам отримання медичної допомоги при настанні страхової події за
рахунок нагромаджених страхових фондів.
Медичне страхування є потенційно важливим джерелом фінансування
суспільних послуг у сфері охорони здоров‘я, але в Україні воно майже відсутнє
та акумулює менше 1% сукупних ресурсів галузі не дивлячись на те, що
медичне страхування має багато переваг (рис. 2).
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Переваги

відсутність фінансової «тяганини» з лікарнею, адже всі ці проблеми вирішує на
пряму страхова компанія

забезпечення повноти, доступності, своєчасності надання медичних послуг

безоплатне
надання
застрахованих
медичних
послуг
лікувальнопрофілактичним закладом у разі, якщо стандарти надання таких послуг були
порушені тощо

Рис. 2. Основні переваги медичного страхування
Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров‘я, за
рахунок медичного страхування доцільно формувати близько 30% бюджету
галузі, а питома вага бюджетного фінансування не має перевищувати 60%. Для
прикладу, у 2012 році страхові платежі за добровільним медичним
страхуванням становили 0,85 млрд. грн., а страхові виплати – 0,65 млрд. грн. У
порівнянні з 2011 роком обсяг страхових премій збільшився більш, ніж на 1/3, а
страхових виплат – на 18%. За 9 місяців 2014 року обсяг страхових платежів
збільшився порівняно з показниками 2013 року на 31% до 0,79 млрд. грн., а
страхові виплати – на 16% до 0,53 млрд. грн. [1]. Отже, страховий механізм
поки відіграє мізерну роль у фінансуванні медичних послуг, а обсяг ресурсів,
який спрямовується на їхнє надання за рахунок медичного страхування
становить близько 2% від видатків бюджетів на охорону здоров‘я. Поряд з
недостатнім попитом на страхові продукти через відсутність довіри населення і
його низькі доходи, розвиток медичного страхування стримує також
збитковість такої діяльності. Більшість страховиків, які надавали послуги
добровільного медичного страхування, у 2014 році були збитковими через
швидке зростання вартості медичних послуг, відсутність стандартів лікування і
об‘єктивного ціноутворення.
Серед іншого, медичне страхування поділяється на добровільне та
обов‘язкове. На даний час в Україні існує добровільне, обов‘язкове – лише на
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стадії розроблення. Зазвичай страховими компаніями в Україні надаються такі
послуги з добровільного страхування, як програма «Полікніка», програма
«Стаціонар», «Невідкладна і швидка допомога», «Стоматологія», медичне
обслуговування на дім, безоплатна видача полісів зі страхування медичних
витрат при поїздках за кордон, пільгове страхування для членів сім‘ї, спеціальні
програми для дітей і вагітних жінок.
Існує ціла низка факторів, які стримують розвиток медичного страхування
в Україні (рис. 3).
Фактори
відсутність системи підготовки спеціалістів
низький рівень зарплат та надходжень премій
безвідповідальність страховиків перед страхувальниками
відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, недостатню
інформованість населення щодо переваг і недоліків медичного страхування

Рис. 3. Фактори стримування розвитку медичного страхування
Хоча добровільне страхування активно розвивається, тут також присутня
велика кількість проблем. Зокрема, висока ціна лікування в приватних клініках.
Зрозуміло, що добровільне медичне страхування, в принципі, це послуга, яку
дозволити собі можуть тільки люди з достатком вище середнього. Серед
населення досі залишається низька культура страхування та велика недовіра до
фінансових установ. До того ж існує проблема неповноти надання медичної
допомоги за страховкою. Наприклад, ви оплатили пакет послуг «Стоматологія»
і сподіваєтесь, що вам будуть надані усі послуги пов‘язані зі стоматологічними
послугами. Але, зазвичай, у договорі зі страховою компанією прописуються
лише деякі недорогі послуги. Тобто, особа оплачує послуги страхової компанії,
які не дуже дорого коштують і які вона могла б оплатити і без наявності
страховки, а більш серйозні випадки звернення до стоматолога мають бути
оплачені особою ще додатково.
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Більше ж уваги сьогодні прикуто до впровадження в Україні обов‘язкового
медичного

страхування.

Існує

проект

Закону

України

«Про

загальнообов‘язкове державне соціальне медичне страхування», який не є
досконалим і має певні неточності. Зокрема, слід наголосити на тому, що
далеко не всі види медичних послуг пропонується покривати за рахунок коштів
фонду. Наприклад, не будуть покриватися наступні випадки: діагностика та
лікування інфекційних хвороб; протитуберкульозна медична допомога; надання
швидкої, невідкладної, виїзної екстреної медичної допомоги у разі аварій та
катастроф; та інші. Обмеження переліку страхових випадків на практиці може
призвести до неможливості отримання безкоштовної медичної допомоги
багатьма верствами населення у ситуаціях, які є життєво важливими. Крім того,
Проектом визначено, що страхові внески будуть встановлюватись у відсотках
до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. Як наслідок,
виникає питання, чи залежатиме обсяг медичних послуг від сплаченої суми
страхового внеску і чи не призведе це до того, що велика кількість працівників
зможе отримувати лише мінімальний пакет медичних послуг.
Даний

законопроект

загальнообов‘язкового

має

медичного

ряд

неточностей,

страхування

та

впровадження

привнесло

б

у

життя

українського суспільства хоча б певний мінімальний рівень медичної культури.
На жаль, наразі кожен другий українець звертається до лікаря вже на
найскрутнішій стадії захворювання. Від цього маємо нижчий рівень життя,
здоров‘я населення, відповідно нижчу благополучність держави.
Аналіз страхового ринку України дає привід стверджувати про збитковість
ДМС для більшості страхових лідерів. Специфіка страхування як виду
підприємницької діяльності пов‘язана з тим, що чим більші надходження за
певним видом страхування має страхова компанія, тим більшою є й вірогідність
відповідного

зростання

страхових

виплат,

оскільки

пропорційно

з

надходженнями зростають страхові зобов‘язання.
Серед причин збитковості добровільного медичного страхування експерти
називають зростання кількості звернень клієнтів за медичною допомогою як
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наслідок погіршення якості здоров‘я та старіння населення, вибагливість
клієнтів, недосконалість служб андерайтингу, використання економічно
необґрунтованих тарифів, незадовільну організацію роботи з урегулювання
збитків, низьку клієнтоорієнтованість державних лікувально-профілактичних
установ, завищені витрати на ведення справи, в т.ч. комісійні винагороди
страхових посередників – продавців послуг з ДМС. На сьогоднішній день в
Україні сформувалась певна структура ринку добровільного медичного
страхування. Даний ринок можна подати, як багаторівневу систему із складним
механізмом взаємозалежних зв‘язків між усіма структурними одиницями. У
структуру вітчизняного ринку ДМС входять державні органи нагляду за
страховою
регулювання

діяльністю
у

сфері

(Національна
ринків

комісія,

фінансових

що

послуг

здійснює

державне

(Нацкомфінпослуг)),

недержавні страхові об‘єднання (Асоціація «Українське медичне страхове
бюро», Ліга страхових організацій України), страхові компанії, страхові
посередники (страхові або перестрахові брокери, страхові агенти), медичні
заклади, служби асистанс та споживачі [3, с. 283]. Як свідчать результати
досліджень, значною перешкодою в розвитку добровільного медичного
страхування є відсутність податкових заохочень, адже підприємства, на долю
яких припадає оплата 41% страхових платежів, сплачують їх за рахунок
чистого прибутку після оподаткування. Така ситуація щодо відсутності
податкових преференцій для добровільного медичного страхування суттєво
гальмує процес детінізації сектору медичних послуг та залучення ринкових
механізмів фінансування галузі охорони здоров‘я.
Прийняття змін до Податкового кодексу, передбачені законопроектом
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання
добровільного медичного страхування)» ғ 4164а від 25.06.2014 р., щодо
віднесення

витрат

добровільного

медичного

страхування

до

складу

загальновиробничих і адміністративних витрат, витрат, пов‘язаних з наданням
послуг, витрат подвійного призначення, витрат, дозволених до включення до
податкової знижки, а також врегулювати питання, пов‘язані з визначенням
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розміру таких витрат для звітного податкового періоду, що сприятиме
підвищенню якості медичних послуг, дасть значний поштовх детінізації ринку
медичних послуг і збільшенню надходжень до державного і місцевого
бюджетів. Також це сприятиме формуванню конкуренції серед постачальників
медичних послуг і розвитку добровільного медичного страхування, як одних з
ефективних шляхів забезпечення соціального захисту населення [4].
Україна проголошена

соціально-орієнтованою

державою

і

ринкові

перетворення в нашій країні, в тому числі в галузі охорони здоров'я, мають
відбуватися з урахуванням цього факту.
Саме тому в сучасних економічних умовах для нашої країни найбільш
оптимальним є перехід від системи виключно бюджетного фінансування
охорони здоров‘я до системи, що базується на соціальному страхуванні.
Висновки.

Аналіз

стану

та

проблем

розвитку

ринку

медичного

страхування в Україні свідчить, що необхідні подальші пошуки шляхів
оптимізації вартості послуг добровільного медичного страхування, які б
забезпечили баланс інтересів страховиків і страхувальників та сприяли
розвитку цього соціально значимого й необхідного для нашої країни сегмента
страхового ринку. Крім того, окремого дослідження потребує діяльність
медичного асистансу як надійної служби допомоги страхувальникам та
укріплення

партнерських

відносин

між

страховими

компаніями

і

різнопрофільними медичними установами.
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УДК 336:332.1
Т.П. Джуринська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Досліджено питання структури та компетенцій місцевого самоврядування у
зарубіжних країнах. Визначено переваги та недоліки формування доходів
місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
Ключові слова: податкові надходження, місцеві бюджети, міжбюджетних
відносин, джерелами доходів бюджетів, трансферти.
Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення
резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах ринкової
трансформації української економіки. Діюча система акумулювання доходів
бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів
місцевих (обласних і районних) бюджетів, що впливає на збільшення обсягів
міжбюджетних трансфертів. Реальні фінансові можливості місцевих органів
влади значно обмежені, що, у свою чергу, є гальмівним фактором
демократичних перетворень у державі. У зв‘язку з цим постає потреба у
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дослідженні зарубіжного досвіду формування доходів місцевих бюджетів та
обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх
стабільності та зміцнення.
Детальнішого дослідження потребують питання сутності власних та
закріплених доходів місцевих бюджетів за умов зміцнення інституту місцевого
самоврядування.

Отже,

недостатньо

досліджені

та

важливі

проблеми

забезпеченості дохідної бази місцевих бюджетів і визначили вибір теми статті
та зумовили її актуальність.
Проблеми розвитку місцевих бюджетів є предметом наукових досліджень
провідних вітчизняних та зарубіжних учених. Зазначені проблеми знайшли
відображення

у

працях

вітчизняних

науковців,

зокрема

Й.

Бескида,

О. Василика, В. Дем‘янишина, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної,
І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Пасічника, В. Федосова, С. Юрія,
А. Буряченка та інших. Належне місце у розробці цих проблем займають
роботи західних вчених А. Вагнера, Р. Гнейста, Л. Штейна.
Прагнення до побудови в Україні ефективної системи взаємовідносин
між органами різних рівнів у бюджетній сфері і бажання уникнути економічно
необґрунтованих рішень спонукає до вивчення як позитивного, так і
негативного світового досвіду в організації фінансового забезпечення місцевого
самоврядування. Будь-яка бюджетна система повинна бути зорієнтована на
розв‘язання завдань будівництва системи, яка відповідала б таким основним
вимогам, як соціальна справедливість, економічна ефективність, політична
стабільність. У різних країнах існують різноманітні умови (адміністративні,
соціальні, національні, культурні, історичні тощо), які впливають на побудову
взаємовідносин різних рівнів влади у бюджетній сфері. Залежно від цих умов
кожна країна по-своєму вирішує питання побудови міжбюджетних відносин. [2]
Щодо питання структури місцевого самоврядування, то, наприклад, у
США

до

місцевих

бюджетів

відносяться:

бюджети

штатів,

графств,

муніципалітетів, тауншіпів; у Франції – регіонів, департаментів, округів, комун;
у Німеччині – земель, повітів, міст, громад; у Великобританії – графств,
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округів; в Італії – областей, провінцій, комун. У Російській Федерації до таких
бюджетів відносяться бюджети республік у складі Російської Федерації, країв,
областей, автономних округів, районів, міст, районів у містах, селищних і
сільських органів влади.
Цікавими є дані щодо структури та компетенції місцевих бюджетів
східноєвропейських країн – Білорусі, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Польщі.
Ці держави здебільшого мають спільні кордони з Україною і, так само як і
Україна, знаходяться на стадії розвитку місцевих фінансів. [1]
В Білорусі існує дворівнева бюджетна система, що включає в себе
державний (централізований) та місцеві (децентралізовані) бюджети: бюджети
областей, бюджети районів, бюджети міст обласного значення, бюджети міст
районного значення та бюджети селищ і сіл.
Слід відмітити, що місцеві бюджети Білорусі формуються за рахунок
40,6% від усіх податків, що зібрані на їх території (ці кошти складають до
79,5% сукупних доходів місцевих бюджетів). Інша частина зібраних податків –
59,4% – надходить до центрального бюджету, а пізніше частково повертається в
формі дотацій, субвенцій, субсидій. Ця частина покриває решту 20,5%
бюджетних потреб на місцях.
Децентралізація

в Польщі,

в

цілому,

досягнута

після

реформи

адміністративної системи в 1998 році. Результатом цієї реформи стала 3-рівнева
адміністративна система, що включає в себе:
-º16 воєводств;
-º314

адміністративних

округів

і

65

міст,

наділених

правами

адміністративних округів;
-º2489 комун.
Доходи місцевих бюджетів більшості зарубіжних країн формуються за
рахунок місцевих податків і зборів, неподаткових доходів, надходжень з
вищестоящих бюджетів. Співвідношення між цими джерелами залежить від
функцій, покладених на місцеві органи

управління, від потенційних

можливостей вищих органів влади надавати фінансову допомогу територіям.
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Міжнародний досвід свідчить про те, що в більш економічно розвинутих
країнах частка доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі ресурсів
держави вища. Так, якщо в Португалії вона складає 3% у валовому
національному продукті, то в Норвегії – 15%, у Швеції – 31%.
У Західній Європі в системах місцевого оподатковування в цілому
переважають прямі податки: на частку податків з доходу, прибутку і власності
– приходиться в середньому 70–75% загальних податкових надходжень. Частка
податкових надходжень від податків на споживання складає 3–4%, інших
податків – 20–25%. У Японії на долю прямих податків приходиться 85%, на
частку непрямих – 15%. У рамках прямого оподаткування співвідношення
податків на прибуток і доходи – з одного боку, і різних податків на власність – з
іншого, відрізняється великою різноманітністю: у Скандинавських країнах,
наприклад, 80–90% усіх податкових надходжень приходиться на обкладення
доходів і прибутку, у Бельгії, Німеччині, Австралії аналогічний показник також
перевищує 50%. [6]
Місцеві бюджети Польщі фінансуються з:
1. Комун: податки (податок на власність, сільськогосподарський податок,
лісний податок, транспортний податок, 26,6% податку на доходи фізичних осіб,
6,7% податку на прибуток юридичних осіб, податок з власників собак, податок
на спадщину і т. ін.), збори (гербовий збір, ринковий збір, адміністративний
збір, збір за використання природних ресурсів), доходи від власності комун,
доходи від інвестицій, тощо.
2. Адміністративних округів: збори, що відносяться до компетенції
адміністративних округів, доходи від власності, доходи від інвестицій, 8,4%
податку на доходи фізичних осіб, 1,4% податку на прибуток юридичних осіб.
3. Воєводств: доходи від власності, доходи від інвестицій, 1,6% податку
на доходи фізичних осіб, 15,9% податку на прибуток юридичних осіб.
У сучасних умовах усе в більшій мірі місцеві органи влади покликані
забезпечувати комплексний розвиток територій, пропорційний розвиток
виробничої і невиробничої сфер на підвідомчих територіях. Значно зростає їхня
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координаційна функція в економічному і соціальному розвитку регіонів.
Зазначені фактори викликають необхідність подальшого розширення і
зміцнення фінансової бази місцевих органів влади, рішення ряду проблем,
пов‘язаних

з

удосконалюванням

методів

формування

і

використання

фінансових ресурсів регіонів.
Як правило, більш висока централізація бюджетної системи і більший
обсяг бюджетних коштів, що перерозподіляються, характерні для країн з
високим ступенем нерівності бюджетної забезпеченості. Наприклад, у
Німеччині після об‘єднання західної і східної частин спостерігається нерівність
бюджетної забезпеченості між землями: близько 73,0 % податкових доходів
стягуються на рівні федерації, а обсяг переданої фінансової допомоги з
федерального бюджету перевищує 20 % доходів земель. Разом з тим, у Канаді,
де з 12 суб‘єктів федерації лише два характеризуються істотно меншою
бюджетною забезпеченістю, у федеральний бюджет стягується тільки 48,2 %
податкових доходів, обсяг фінансової допомоги становить близько 15 %
доходів. У результаті цього і в Німеччині, і в Канаді досягається основна мета
міжбюджетного регулювання – здійснюється бажане вирівнювання бюджетної
забезпеченості суб‘єктів федерації, тобто кінцеві споживачі мають відносно
рівний доступ до бюджетних послуг.
В усіх розглянутих країнах регулюючу функцію виконують бюджетні
трансферти та регулюючі доходи до місцевих бюджетів у вигляді відрахувань
частини від загальнодержавних податків, які розподіляються на основі
формалізованого механізму (що ґрунтується насамперед на подушовому
підході). У той же час податки, що вводяться центром і розподіляються на
частковій основі, закріплюються за всіма суб‘єктами міжбюджетних відносин
за єдиними нормативами.
Огляд міжбюджетних відносин у зарубіжних країнах та формування
дохідної

бази

місцевих

бюджетів

включає

в

себе

характеристику

адміністративно-територіального устрою держави, короткий огляд податкової
системи і, насамперед, систему взаємодії центральних і місцевих органів влади,
порядок надання бюджетних трансфертів місцевим [5].
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Сполучені Штати Америки, наприклад, являють собою федеративну
республіку, що складається з 50 штатів. Конституція США, прийнята в 1789 р.,
визначає повноваження федерального уряду та повноваження штатів у цілому.
Федеральні органи влади не втручаються у питання податкової політики
штатів, за незначним винятком, останні мають повну свободу в цій сфері.
Відповідно до бюджету на 2010 р., основними дохідними джерелами
федерального бюджету є податок на доходи фізичних осіб (48,2 % усіх доходів
федерального бюджету), внески на соціальне страхування та в пенсійні фонди
(33,8 %), податок на доходи корпорацій (9,6 %) і акцизи (3,8 %). Ні конституція
США, ні будь-який із федеральних законів не встановлюють обмежень на
податки, які влади штату в межах своїх повноважень вважають за потрібне
вводити на визначені види економічної діяльності, для фірм, приватних осіб.
Штатам надано право самим вирішувати, які податки вводити, яку ставку
оподаткування встановлювати і до якої бази її застосовувати. Штати не мають
права здійснювати грошову емісію та оподатковувати міжнародну торгівлю
(встановлювати імпортні чи експортні мита), але можуть використовувати
будь-які інші джерела доходів за умови, що це не суперечить чинному
законодавству.
Основними джерелами доходів бюджетів штатів у 2006 р. були платежі
до фондів соціального страхування та пенсійних фондів (25,4 % власних
доходів бюджетів штатів у тому ж році), податки з продажу (18,7 %), податки
на доходи фізичних осіб (17,9 %), акцизи (9,0 %) і доходи за рахунок
використання власності (9,0 %). Основними джерелами доходів місцевих
бюджетів були податки на майно (37,4 % власних доходів місцевих бюджетів),
доходи за рахунок використання власності (21,6 %), інші доходи (19,4 %) і
податки з продажу (5,6 %).
Частка фінансової допомоги, наданої нижчим рівням влади у вигляді
грошових трансфертів, у витратах федерального бюджету протягом останніх 20
років залишалася досить стабільною та коливалася на рівні 13 % загального
обсягу витрат федерального бюджету. У 2008 р. вона досягла 15,2 %, а в
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бюджеті на 2010 р. становить 16,5 % ($ 305,6 млрд. при запланованих витратах
федерального бюджету $ 1 835 млрд.). Частка фінансової допомоги в доходах
штатів становить близько 27,9 %.
У федеральному бюджеті на 2010 р. передбачено виділення цільових
трансфертів на суму $ 305,6 млрд. З них $ 273,0 млрд. передається у вигляді 160
цільових трансфертів, що розподіляються на підставі формули, а решта $ 32,6
млрд. передаються у вигляді трансфертів під проекти, що розподіляються на
конкурсній основі. Найбільшу частку у трансфертах становлять кошти, які
виділяються на охорону здоров‘я (43,8 % загального обсягу трансфертів),
соціальну підтримку (22,5 %), освіту, а також фонд зайнятості та на професійну
підготовку (14,8 %). При цьому 62 % трансфертів спрямовуються на виплати
фізичним особам, 17 % – на фінансування капітальних витрат і 21 % – на інші
цілі, в основному на освіту, професійну підготовку та надання соціальних
послуг. Найбільша сума ($ 174,4 млрд., або 57 % загального обсягу
трансфертів) виділяється через Департамент охорони здоров‘я – у п‘ять разів
більше, ніж через будь-який інший департамент.
Сьогодні усі грошові трансферти з федерального бюджету мають
цільовий характер більш-менш вузької спрямованості. Трансферти поділяються
на цільові й вузькоцільові.
Вузькоцільові – виділяються на чітко визначені цілі: наприклад, на
будівництво визначеного об‘єкта чи на виплату заробітної плати вчителям
певної категорії. Вузькоцільові трансферти розподіляються згідно з такими
правилами:
1.

На

підставі

формули,

затвердженої

в

законодавчому

чи

адміністративному порядку. У формулу включаються різні статистичні
показники.
2. Під конкретні проекти. Такого роду трансферти, як правило,
розподіляються на конкурсній основі.
3. Комбінація формули та проекту. У даному випадку обсяг коштів, які
виділяються під конкретний проект, обмежується сумою, визначеною на
підставі формули.
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Такі трансферти виділяються або в абсолютній сумі, або в порядку
спільного фінансування витрат штатів. В останньому випадку федеральний
бюджет відшкодовує частину витрат, зроблених бюджетами штатів за даним
його видом. Загальна сума коштів, які виділяються з федерального бюджету в
порядку спільного фінансування, може бути як обмеженою, так і необмеженою.
Цільові трансферти мають цільовий характер, однак напрям їхнього
використання визначається досить широко, що дозволяє владі штатів
самостійно обирати спосіб використання отриманих коштів у досить широких
рамках.
Підтримка штатів і місцевих органів влади за рахунок федерального
бюджету здійснюється також за рахунок податкових витрат, під якими
розуміють втрати федерального бюджету, що виникають у результаті
виключення з оподатковуваної бази за федеральними податками її окремих
елементів. До елементів, що виключаються, передусім належать суми, які
сплачують платники податків до бюджетів штатів і місцевих бюджетів у
вигляді прибуткового податку і податку на майно, а також кошти, одержувані
ними у вигляді процентних платежів за облігаціями штатів і місцевих органів
влади. Таким чином, коли якийсь із штатів вирішить збільшити ставку
прибуткового податку, що надходить до його бюджету, податкова база
федерального прибуткового податку зменшиться і федеральний бюджет
недоодержить кошти. Подібні втрати федерального бюджету фактично є
фінансовою допомогою штатам.
Німеччина також є федерацією 16 земель, уряди яких становлять другий
рівень державної влади. Третій рівень бюджетної системи представлений
місцевими органами влади, незалежність яких гарантована Конституцією.
Усі податки Федеративної Республіки Німеччина можна розділити на дві
групи:
1. Податки, які закріплені за визначеним рівнем бюджету і надходять до
нього в повному обсязі (федеральні податки, податки земель і місцеві податки),
тобто власні податки.
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2. Податки, що розподіляються на частковій основі між рівнями бюджетної
системи (загальні податки).
При цьому загальні податки становлять близько 70 % податкових доходів
зведеного бюджету країни.
Список податків визначено ст. 106 Конституції Федеративної Республіки
Німеччина:
1. Загальні податки: прибутковий податок; податок на доходи корпорацій;
податки з обороту (ПДВ, податок на імпорт).
2. Федеральні податки: мита; акцизи на нафту, тютюн, каву, алкогольну
продукцію (крім пива); дорожній податок; податок на операції з цінними
паперами, страхові виплати; платежі на вирівнювання добробуту менш
забезпечених земель; платежі в ЄС.
3. Податки земель: податок на майно; податок на спадщину; податок із
власників транспортних засобів; акциз на пиво; податок на ігорний бізнес.
4. Місцеві податки: податок на нерухомість; місцеві акцизи; податок на
торгівлю; місцеві збори (з полювання, риболовлі тощо).
Федеральний уряд має виняткове законодавче право введення і визначення
оподатковуваної бази і ставок з митних платежів і податків з монополій. З усіх
федеральних і загальних податків федеральний уряд і землі приймають спільні
рішення. Землі беруть участь у законодавчому процесі через федеральні збори,
до яких адміністрація суб‘єкта федерації призначає представників, число яких
пропорційне чисельності населення.
Уряди земель мають законодавчу владу щодо власних податків і акцизів,
які зараховуються до місцевих бюджетів (за умови, що ці акцизи не збігаються
з федеральними).
Вертикальне вирівнювання в Німеччині здійснюється за допомогою
загальних

податків,

що

є

регулюючими.

Відповідно

до

Конституції

федеральний уряд і землі мають рівні права на прибутковий податок, тому
спочатку визначається частка, необхідна місцевим бюджетам, а потім
залишається сума, яка розподіляється між рівнями державної влади.
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При розподілі податку на прибуток корпорацій і податків з обороту
федерація та землі також мають рівні права, оскільки в Конституції
встановлено, що в різних землях повинні забезпечуватися рівні умови життя і
податковий тягар не може бути надмірним. Частка податків з обороту може
змінюватися залежно від зміни співвідношення витрат між федерацією та
землями (табл. 1). З 1998 р. у такій пропорції розподіляється залишок ПДВ,
який залишається після закріплення 3,64 % зведених зборів за бюджетами
земель для відрахувань до пенсійної системи і закріплення 2,20 % суми, що
залишилася, за місцевими органами влади.
Прибутковий податок розподіляється між землями за місцем реєстрації
платників

податків

(резидентів).

Податок

на

прибуток

корпорацій

розподіляється за формулою. Однак при розподілі ПДВ між землями не можна
виходити ані з принципу реєстрації платника, ані з принципу місцезнаходження
джерела, тому ПДВ було вирішено розподіляти пропорційно чисельності
населення, що має ефект горизонтального вирівнювання.
Таблиця 1
Розподіл загальних податків між рівнями бюджетної системи в Німеччині
Вид податку

Федеральний
уряд
42,5%

42,5%

Місцеві
органи влади
15,0%

Податок на прибуток корпорацій

50,0%

50,0%

-

ПДВ

50,5%

49,5%

-

Прибутковий податок

Землі

Починаючи з 1996 р., федерація передає землям 18,2 % надходжень від
акцизів на нафту для інвестування в розвиток громадського пасажирського
транспорту. Відбувається горизонтальне вирівнювання через перерозподіл
ПДВ. Первісний розподіл доходів, отриманих із регулюючих джерел, потім
трансформується за допомогою перерозподілу, заснованого на закріпленому в
Конституції праві на однакові умови життя в різних землях. На першій стадії до
25 % ПДВ, зарахованих до бюджетів суб‘єктів федерації, перерозподіляються
на користь земель, в яких після первісного розподілу податкових ресурсів
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податкові доходи виявилися низькими. Сьогодні перерозподіл на цьому етапі
відбувається в основному на користь східних земель.
Таким чином, застосована в Німеччині схема трансфертів є схемою
вирівнювання доходів на душу населення. На етапі негативних трансфертів
відбувається підтягування душових доходів до 95 % ―необхідних ресурсів‖.
На наступному етапі вирівнювання душові доходи слабкіших у
фінансовому відношенні земель збільшуються до 99,5 % ―необхідних ресурсів‖
за рахунок додаткової фінансової допомоги з федерального бюджету.
Крім того, федерація перераховує деяким землям так звані ―спеціальні
трансферти‖. Це додаткові відрахування для східних земель, трансферти
західним землям, що компенсують втрати від включення східних земель до
єдиної трансфертної схеми (виплачуються протягом 10 років), трансферти
малим землям, що компенсують більші адміністративні витрати. Федерація
також може виплачувати землям тимчасові субсидії для полегшення
обслуговування боргу.
Як свідчить порівняння механізмів бюджетного вирівнювання, які
застосовуються в різних країнах світу, підходи, що використовуються в
Україні, мають з ними багато спільного. Більше того, Україна застосовує ряд
елементів, які не тільки дозволяють урахувати особливості міжбюджетних
відносин в інших країнах, а й забезпечують вищу порівняно з ними прозорість у
розподілі фінансової допомоги.
Головне завдання бюджетного регулювання полягає в тому, щоб у
конкретних економічних і політичних умовах обрати найефективнішу модель
бюджетних відносин. Для цього насамперед необхідно чітко розподілити
видаткові

функції

між

рівнями

влади,

закріпити

відповідні

джерела

фінансування, сформувати систему надання фінансової допомоги найбіднішим
регіонам.
Критерієм ефективності кожної конкретної моделі зрештою можуть
виступати тільки якість та обсяг бюджетних послуг, наданих населенню. Різні
країни вирішують проблему вибору моделі бюджетних відносин по-різному.
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Проведений аналіз засвідчив, що ефективність системи міжбюджетних
відносин визначається не ступенем централізації/децентралізації бюджетної
системи, не наявністю чи відсутністю регулюючих податків, не частками
доходів/витрат центрального уряду, не обсягом і способами надання фінансової
допомоги, а чітко встановленою та збалансованою системою всіх цих чинників,
які точно відповідають особливостям держави.
Ефективність системи міжбюджетних відносин у розглянутих країнах
досягається

в

результаті

забезпечення

адекватності

дохідних

джерел

видатковим потребам усіх рівнів бюджетів. Сума власних доходів бюджету і
переданих трансфертів дозволяє повністю виконати встановлені видаткові
зобов‘язання. Розподіл фінансової допомоги характеризується прозорістю і
стабільністю механізму вирівнювання. Процедура розрахунку фінансової
допомоги залишається незмінною протягом як мінімум трьох-п‘яти років. У
результаті цього кожен суб‘єкт має можливість спрогнозувати свої доходи на
майбутні періоди. Розмір трансферту залежить тільки від об‘єктивних
чинників, які впливають на видаткові потреби та дохідний потенціал бюджетів,
а процедура розрахунку фінансової допомоги не позбавляє одержувачів
допомоги зацікавленості у зростанні власних бюджетних доходів.
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О.О. Добера
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
У статті визначено зміст категорії «економічна безпека держави», виявлено
основні тенденції та особливості розвитку національної економіки за останні
роки. Особливу увагу приділено основним проблемам, які впливають на стан
економічної безпеки в Україні. Також обґрунтовано основні напрямки
вдосконалення показників економічної безпеки України.
Ключові слова: національна економіка, національна безпека, економічна
незалежність,

економічний прогрес, енергетична безпека, продовольча

безпека, демографічна безпека.
Постановка проблеми. Висока фінансова залежність держави, проблеми
внутрішнього характеру й будь-які інші дестабілізуючі фактори стають
причинами зниження економічної безпеки. Необхідною умовою для стійкого
розвитку країни є забезпечення захисту життєво важливих інтересів громадян,
суспільства та держави. Визначення стану її складових елементів в
сьогоднішніх умовах має важливе значення, оскільки дозволяє своєчасно вжити
заходів з організаційно-правового забезпечення економічної безпеки країни.
Проаналізувавши ситуацію, що склалася в Україні, можна сказати, що країна
зіткнулася з хронічною проблемою, коли зростання політичних свобод так і не
призвело до зміни державних інститутів та форм і методів державного
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управління. Згідно з індексом Worldwide Governance Indicators (Індикатори
державного управління), за рівнем якості державних послуг та роботи
державних службовців українська модель одна з найбільш відсталих у світі. За
оцінками деяких експертів та дослідників, обсяг тіньової економіки в Україні
сягає близько 60% ВВП, що становить на сучасному етапі реальну загрозу
національній безпеці держави. Таким чином, Україна давно опинилася в
«економічній прірві», пошук ефективного виходу з якої є вкрай нагальною
потребою нашого суспільства.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми економічної безпеки України
досліджували сучасні економісти, зокрема І. Бінько, Д. Буркальцева,
З.Варналій,

М.

Денисенко,

М.

Єрмошенко,

С.

Єрохін,

В.

Кабанов,

Т. Ковальчук, С. Лаптєв, О. Наєнко, В. Мунтіян, П. Пригунов, В. Похилюк,

А.

Сухоруков, В.Сідак, В. Третяк, В. Шевчук та інші. Найбільш ґрунтовно сучасні
проблеми національного економічного розвитку та чинників, що на нього
впливають, відображені в працях В. Гейця, А. Гальчинського,

П.

Єщенка, В. Семиноженка, Л. Федулової, А. Чухна та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема економічної безпеки
України має кардинальне значення не лише в рамках сфери національної
безпеки, а й у контексті загального рівня розвитку країни. Це зумовлює
виняткову увагу до проблеми економічної безпеки держави, яка поєднує
питання розвитку окремих галузей економіки України із пріоритетами та
національними інтересами держави.
Переосмислення параметрів національної і світової безпеки відбувалося
паралельно з процесом глобалізації економічних та інформаційних зв‘язків,
науково-технічним прогресом, розширенням гуманітарних й міграційних
процесів, політичними трансформаціями. У розвинутих країнах акценти
поступово

зміщуються

в

бік

фінансово-економічних,

інформаційних,

гуманітарних та екологічних вимірів безпеки життєдіяльності як окремого
громадянина, так і держави.

Безпека економічного розвитку становить

ключову складову політики кожної держави. Особливо актуальною вона є для
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країн, які знаходяться у процесі системних трансформацій [2]. Економічна
безпека держави є не лише однією з найважливіших складових цілісної системи
національної безпеки як комплексу захисту національних інтересів, але й
базовою, вирішальною умовою дотримання і реалізації національних інтересів.
Власне тому, наукові дослідження даного напрямку є актуальними та
своєчасними в час пошуку пріоритетів державної економічної політики.
Поняття «економічна безпека» вперше було вжито в 1994 р. Г. ПастернакТаранушенком . Вітчизняний дослідник О. Бєлов визначає економічну безпеку
як

«стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до

внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи,
суспільства, держави» . М. Пендюра зазначає, що економічна безпека держави є
не тільки однією з найважливіших складових цілісної системи національної
безпеки як комплексу захисту національних інтересів, а й вирішальною умовою
дотримання і реалізації національних інтересів [4]. Ще один представник
когорти вітчизняних економістів О. Власюк для визначення економічної
безпеки використав науковий підхід, зазначивши, що економічна безпека має
розглядатися як складна поліструктурна наука, яка, за аналогією з безпекою
екологічних, біологічних, технічних систем тощо, є наукою про безпеку
(точніше – «життєздатність») соціально-економічних систем різних рівнів
ієрархії (особа, домашнє господарство, галузь, регіон, сектор економіки,
національна економіка, світове господарство) [1].
Міністерство економіки України своїм наказом «Про затвердження
Методики розрахунку рівня

економічної безпеки України» визначило

економічну безпеку як стан національної економіки, який дає змогу зберігати
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби
особи, сім‘ї, суспільства та держави [3]. Економічна безпека може бути
досягнута тільки тоді, коли рівень залежності країни від домінуючої економіки
(або домінуючої в економічному, військовому чи політичному відношенні
групи країн), а також ступінь загострення внутрішньої політичної, соціальноекономічної і екологічної ситуації не перевищує межі, що погрожують втратою
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національного суверенітету та значним послабленням економічної могутності,
суттєвим зниженням рівня і якості життя нації або відкиданням досягнення
глобальних стратегічних цілей країни.
Звісно, основною умовою раціональної економічної політики є її
максимальне наближення до політичної, економічної та оборонної доктрини
держави. Фундаментальним інтересом кожної держави як інституції є її
безпека. Економічна безпека – це не лише стан захищеності національних
інтересів, але і готовність і здатність інститутів влади створювати механізми
реалізації та захисту національних інтересів, розвитку вітчизняної економіки,
підтримку соціально-політичної стабільності суспільства. В умовах кризових
процесів, які можна зараз спостерігати, механізми стабілізації та забезпечення
економічної безпеки багатозначні та неординарні. Тому найбільш узагальнена і
логічна

характеристика

економічної

безпеки

повинна

включати

три

найважливіші елементи:
– економічну незалежність, яка в сучасних умовах означає можливість
контролю держави за національними ресурсами, досягнення такого рівня
виробництва ефективності і якості продукції, який забезпечував би її
конкурентоспроможність і дозволяв нарівно брати участь у світовій торгівлі;
– стабільність і стійкість національної економіки передбачає захист власності в
усіх її формах, створення надійних умов і гарантій для підприємницької
активності, заборона чинників, здатних дестабілізувати ситуацію (жорстка
політика щодо протидії рейдерським захопленням, подолання корупції у владі,
судовій системі, обґрунтована зовнішньоекономічна політика);
– економічний прогрес, що передбачає створення сприятливого клімату для
інвестицій та інновацій, постійну модернізацію виробництва, державну
підтримку стратегічних галузей, пошук нових напрямків, що є необхідними
умовами стійкості і самозбереження національної економіки.
Існує

дев‘ять

складових

економічної

безпеки

згідно

«Методики

розрахунку рівня економічної безпеки України», затвердженої Міністерством
економіки України (табл.1) [1].
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Таблиця 1.
Складові економічної безпеки та їх характеристика
Складова
Макроекономі
чна безпека
Фінансова
безпека

Iнвестиційна
безпека

Демографічна
безпека

Науковотехнологічна
безпека

Енергетична
безпека

Продовольча
безпека
Соціальна
безпека
Зовнішньоекон
омічна безпека

Держава

Характеристика
стан економіки, при якому досягається збалансованість макроекономічних
відтворювальних пропорцій
стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових
ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи та економічне зростання
рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх
співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну
динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення
інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів
стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від демографічних загроз,
при якому забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності
збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості
відповідно до конституційних прав громадян України
стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу
забезпечити належне функціонування національної економіки, достатнє для
досягнення та підтримки конкурентоздатності вітчизняної продукції, а також
гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і
технологічних ресурсів
стан економіки, який забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній
сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, дає
змогу задовольняти реальні потреби в паливно-енергетичних ресурсах для
забезпечення життєдіяльності населення та надійного функціонування національної
економіки в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного стану
рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-економічну
та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації, сім'ї,
особи, а також сталий економічний розвиток держави
стан розвитку держави, при якому держава здатна забезпечити гідний і якісний
рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз
стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним
інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх
економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку економіки завдяки
її активної участі у світовому розподілі праці

приймає

безпосередню

роль

у

регулюванні,

контролі,

моніторингу стану економічної безпеки країни. Відповідно до Закону України
«Про основи національної безпеки України» основними стратегічними
напрямами державної політики з питань національної безпеки України в
економічній сфері є:
- забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення
конкурентоспроможності національної економіки;
- прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в
економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності
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інвестиційних

процесів;

стимулювання

випереджувального

розвитку

наукоємних високотехнологічних виробництв;
- вдосконалення антимонопольної політики; створення ефективного
механізму державного регулювання природних монополій;
- подолання тінізації економіки через реформування податкової системи,
оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів за
кордон, зменшення позабанківського обігу грошової маси;
- забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і
зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів
вкладників, фінансового ринку;
- здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень;
- забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і
розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і
активного проведення політики енергозбереження та диверсифікації джерел
енергозабезпечення;
- забезпечення продовольчої безпеки;
- захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – поставок
продукції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров‘ю
людей та навколишньому природному середовищу;
- посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток
експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції
у європейську і світову економічну систему та активізація участі в
міжнародних економічних і фінансових організаціях[5].
Економічна безпека органічно включена до системи державної безпеки,
разом з такими її складовими, як забезпечення надійної обороноспроможності
країни, підтримка соціального миру в суспільстві, захист від екологічних
негараздів – все взаємопов‘язане, і один напрямок доповнює інший: не може
бути воєнної безпеки при нестабільній та неефективній економіці, як не може
бути ні воєнної безпеки, ні ефективної економіки в суспільстві, де панують
соціальні конфлікти і війни.
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Негативні тенденції в розвитку економіки України, яка ще з ІІ півріччя
2012 р. поступово занурювалася в рецесію, у 2014 р. поглибилися. ВВП країни
скоротився на 1,1 % у І кв., на 4,6 % – у ІІ кв. та на 5,1 % – у ІІІ кв. порівняно з
відповідними періодами 2013 р.
Погіршення показників викликане передусім веденням воєнних дій на
сході України, анексією Російською Федерацією Криму і проведенням нею
агресивної політики щодо України – використання енергоресурсів як важеля
геополітичного впливу на Україну, навмисного руйнування усталених
економічних зв‘язків, припинення проектів міжнародного співробітництва.
Також погіршення зовнішнього попиту, несприятлива кон‘юнктура на
світових

ринках

вітчизняного

експорту,

запровадження

низки

зовнішньоторговельних обмежень з боку країн – членів Митного союзу разом із
фактичною відсутністю дієвих реформ в Україні в попередні роки, спрямованих
на стимулювання модернізаційних зрушень і поліпшення макроекономічних
балансів, поглиблювали кризові процеси в економіці.
Отже, стратегія економічної безпеки повинна визначати такі основні
пріоритети економічної політики держави як енергетична незалежність, якої
можна

досягти

шляхом

створення

альтернативної

нинішній

моделі

енергетичної безпеки; підтримка банківського сектора, виходячи виключно з
національних економічних інтересів; подальше покращення ділового клімату,
інституційної, фінансової інфраструктури, що підтримує приватні інвестиції;
розвиток вітчизняного підприємства, національного малого і середнього
бізнесу, приватної власності; здійснення кадрової політики, за якої ключові
позиції мають зайняти національно свідомі та високоосвічені фахівці. І, на
кінець, визнання пріоритетним у зовнішньоекономічній політиці західного
вектора, адже за інерцією політичного мислення, Україну відносять до
пострадянського простору, хоча вона належить до Центральноєвропейського,
Чорноморського та Східноєвропейського регіонів, а її територія є інтегруючою
між їх складовими частинами. Україні слід докласти більших зусиль для
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поширення результатів економічного зростання на засадах справедливості,
усунути розрив у розвитку людських ресурсів між нашою державою і країнами
ЄС. Зокрема, підвищити якість систем освіти та охорони здоров‘я, покращити
адресність систем соціального захисту бідних та економічно вразливих
категорій населення.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ
У статті висвітлено сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні.
Розглянуто проблеми, які потребують вирішення для впровадження в Україні
прогресивних методів інноваційного розвитку підприємств в сучасних
економічних умовах.
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Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційна політика,
ефективність економіки, джерела фінансування.
Постановка

проблеми.

Вибір

України

на

шляху

інтеграції

у

високотехнологічне конкурентне середовище зумовив необхідність формування
та запровадження інноваційної моделі розвитку, яка повинна була забезпечити
високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити певні соціальні й
екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної
економіки, підвищити експортний потенціал країни, гарантувати їй економічну
безпеку. Однак на практиці, інноваційний розвиток не став однією з головних
характеристик зростання національної економіки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи
інноваційного розвитку України в цілому та підприємств зокрема неодноразово
розглядалися в працях таких вітчизняних вчених, як А. Гальчинський, В. Геєць,
В. Онищенко, М. Чумаченко, Л. Яременко. Вагомий внесок у розвиток даного
напряму належить закордонним вченим Я. Ван Дайну, І. Мілендорфу,
С. Дорогунцову, А. Казанцев, Б. Санто. У працях цих вчених розглянуті різні
аспекти інноваційної діяльності в Україні, а також світовий досвід
впровадження інновацій у виробництво.
Виклад

основного

матеріалу.

Екстенсивний

економічний

розвиток

обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення
економічної
економіки.

динаміки,

адекватних

Запровадження

в

сучасному

Україні

стану

розвитку

інвестиційно-інноваційної

світової
моделі

економічного зростання з політичної мети перетворюється на об‘єктивну
необхідність, альтернативою якій є занепад національної економіки, втрата
економічного суверенітету. Аналіз економічної літератури показав, що
головною причиною гальмування інноваційного розвитку в країні є дефіцит
фінансових ресурсів. Але при цьому майже ніхто не звертає увагу на спад
платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію з боку держави та
підприємницького сектору, погіршення якісних характеристик наукових кадрів
і матеріально-технічної бази досліджень і таких не менш важливих факторів
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чимало ще є. В той же час Україна має значний потенціал для розвитку
інноваційної діяльності за умов проведення ефективної державної політики.
Проте

маловивченим

є

механізм

комплексного

розвитку інноваційної

діяльності в умовах трансформаційної економіки України. Спеціалізованими
органами державного управління було зроблено чимало для нівелювання
руйнівного впливу, завданого трансформаційною кризою інноваційній сфері.
Проте пріоритетні орієнтири вищих органів влади постійно знаходилися у
сфері вирішення гострих поточних економічних проблем. Аналізуючи розподіл
функцій управління між вищими органами державної влади, функції
міністерств та відомств з питань науково-технічної інноваційної політики,
можна стверджувати, що апарат більшості міністерств та відомств не
налаштований на послідовне проведення інноваційної політики. Втім, і основний
для інноваційної політики Закон "Про інноваційну діяльність", сприяючи
організації інноваційної діяльності, все ж оминає її основні аспекти, залишаючи
поза увагою основне питання - базові інновації. Окрім того, цей закон не може
діяти до ухвалення Закону "Про пріоритетні напрями інноваційного розвитку
економіки України" та створення передбаченої системи державних інститутів
підтримки інноваційної діяльності [1].
Здійснюючи

політику

регулювання

і

стимулювання

інноваційного

розвитку, держава змушена постійно вирішувати проблему балансу розподілу
суспільних ресурсів. Традиційна дилема суспільного вибору встановлення
співвідношення між виробництвом продукції споживчого і виробничого
призначення ("гармати чи масло") перетворюється сьогодні на тріаду "гармати,
масло чи наука". Вкладаючи кошти в стимулювання споживчого попиту,
суспільство відволікає їх від інвестиційного й інноваційного напрямів (точніше,
ці кошти використовують на поновлення інвестиційного потенціалу тривалим
шляхом, суттєво втрачаючи обсяг). Рішення про концентрацію коштів на
реалізацію інноваційних проектів, своєю чергою, веде до відносного
зменшення обсягів споживання та поточного виробництва й інвестування.
Вкладаючи кошти в інновації, суспільство закладає основи довгострокової
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стратегії формування внутрішнього ринку товарів споживчого та виробничого
призначення [2].
Стримування інноваційної діяльності промислових підприємств України
пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що пов‘язано з
фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим станом
більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за
рахунок власних коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для
фінансування інновацій доповнюється іншими чинниками

- високими

кредитними ставками та неспроможністю отримання довготермінових кредитів,
теперішнім масовим банкрутством банків. Недостатньо використовуються в
Україні непрямі заходи стимулювання впровадження інновацій [2].
Величезною перешкодою на шляху розвитку інноваційної діяльності в
Україні є безпосередньо законодавча база. Вагомим недоліком законодавства
України

є нескоординованість законодавчих

актів між собою та їх

невідповідність економічній ситуації в країні. Шляхом до створення
конкурентоспроможної економіки є активне використання наявної науково технологічної бази у промисловості, тобто тісний зв‘язок між науковими
досягненнями та впровадженням створених нових технологій у виробництві.
Перед Україною постає кілька складних

задач, що пов‘язані з

фінансуванням інноваційної діяльності, а саме:
- збільшення загального обсягу інвестицій в інновації з державного і
приватних джерел;
- удосконалення управління інноваційною системою з відповідними
наслідками для фінансування інноваційної діяльності;
- заповнення «прогалин» у фінансуванні інноваційної діяльності, зокрема,
розробка ефективних інструментів підтримки інноваційної діяльності для
підприємницького сектора, та залучення первинного і венчурного капіталу;
- досягнення загального балансу фінансування науково-дослідної та
інноваційної сфер від державного фінансування організаційної структури до
конкурентного, прозорого і заснованого на проектах з чіткими інноваційними
цілями [3].
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Таким чином для розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідно
здійснити комплекс організаційно-економічних заходів, що охоплюватимуть:
- здійснення ефективної державної інноваційної політики, погоджуючи
темпи і пропорції розвитку науки, технологій і виробництва;
- вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та
процедур патентного захисту інновацій;
- забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких
виробництв повного циклу шляхом використання різних форм державної
підтримки;
-

розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи

інформаційного

забезпечення

інноваційної

діяльності,

сертифікації

і

впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів;
- забезпечення комерціалізації наукових результатів шляхом формування
основ для ефективного партнерства державного та підприємницького секторів в
інноваційній сфері;
- розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових розробок
та

інноваційної

діяльності,

координації

зусиль

в

питаннях

розвитку

пріоритетних для кількох держав напрямків [3].
З-поміж сприятливих чинників для впровадження нововведень: здатність
керівників підприємств і персоналу визначати та оцінювати економічні,
соціальні, технологічні зміни у зовнішньому середовищі; орієнтація керівників
на довгострокову перспективу, наявність чітких стратегічних цілей; розвинена
система збуту і маркетингу, здатна оцінювати ринкові тенденції; безперервний
пошук нових ринкових пропозицій; вміння аналізувати й реалізовувати нові
ідеї. Зовнішніми чинниками виливу с: старіння наявних товарів (скорочення
життєвого циклу), виникнення нових потреб покупців, зміна (вплив моди)
смаків і пріоритетів споживачів, підвищення рівня конкуренції.
Заяви про те, що в Україні нині переважно сформувалися необхідні
передумови для переходу на інноваційну модель економічного розвитку,
видаються

надто

оптимістичними.

За

умов

недосконалості

ринкового

механізму ціноутворення, фондового, товарного, кредитного, грошового та
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валютного ринків наразі не можна стверджувати про наявність автономних
ринкових стимулів інноваційного розвитку [4].
Перехід до інноваційної моделі економічного розвитку потребує реалізації
трьох

основних

завдань,

а

саме:

розвитку

конкурентоспроможного

підприємницького сектора та його ядра - великих корпорацій, його здатності до
концентрації і перерозподілу коштів у пріоритетні напрями; дотримання
державних пріоритетів розвитку освіти, науки і технологій; повноцінної
інтеграції у глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю наукоємними
товарами та інтелектуальною власністю [4]. Тобто, державна стратегія,
орієнтована на забезпечення інноваційного розвитку України, повинна бути
спрямована на виконання потрійного завдання: безпосереднє здійснення
заходів національного та регіонального рівнів, які сприятимуть підвищенню
якісних

характеристик

вітчизняного

інтенсифікації

процесу

опанування

технологіями,

всебічному

розвиткові

науково-технологічного
науковими

потенціалу,

знаннями

людського

та

капіталу;

новими

заохочення

здійснення суб'єктами національної економіки інноваційної діяльності та
інвестицій інноваційного спрямування з мстою збільшення пропозиції
інноваційних продуктів, технологій та знань; заохочення попиту суб'єктів
національної економіки па інноваційні продукти, технології, знання, створення
сприятливих умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність та побут
населення.
Отже, інноваційний розвиток України повинен базуватися на:
- провадженні цілеспрямованої державної промислової та інвестиційної
політики, спрямованої на активізацію нововведень, як пріоритетної складової
загальної стратегії соціально-економічного розвитку держави, забезпеченні
єдності структурної та інноваційної політики;
- створенні сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності в
країні:

правового

забезпечення

інноваційної

діяльності

підприємств;

запровадження дієвого пільгового режиму здійснення інноваційної діяльності;
удосконалення механізмів фінансування інноваційної діяльності;
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- застосуванні засобів захисту національного ринку, виробництва та
капіталу,

заохоченні

їхнього

розвитку,

стимулюванні

інноваційної

спрямованості останнього;
-

послідовному

збільшенні

сукупного

попиту,

вдосконаленні

інфраструктури ринків з мстою підвищення частки складних, наукоємних
продуктів в особистому та виробничому споживанні;
-

створенні

умов

для

реалізації

вітчизняними

підприємствами

наступальної стратегії па зовнішніх ринках, підтримки конструктивної
конкуренції на внутрішньому ринку, яка заохочуватиме підприємства до
інноваційної діяльності;
- диверсифікації організаційних форм функціонування національної
економіки, забезпеченні співпраці малих, середніх та великих підприємств,
підтримки провідних великих підприємств та об'єднань, які мають змогу
реалізувати загальнодержавні інноваційні пріоритети, розвитку наукововиробничої кооперації, венчурного бізнесу, промислово-фінансової інтеграції, в
тому числі - на міжнародному рівні;
- конверсії "тіньових" капіталів та залученні "тіньового" сектора до сфери
легального обігу фінансових ресурсів, інвестування і розширення па цій основі
власних ресурсів підприємств для інноваційної діяльності;
- пріоритетному розвиткові людського капіталу як основи майбутнього
постіндустріального суспільства [5].
Таким

чином,

модернізація

української

економіки

па

засадах

інноваційного розвитку мас забезпечуватися комплексним застосуванням усіх
доступних важелів економічної політики та запобіганням конфлікту між їхніми
впливами і вирішенням стратегічних і поточних завдань. За цих умов
інноваційна стратегія як така, що за визначенням сприяє підвищенню рівня
прибутковості національних підприємств, може стати реальним простором для
багатогранної співпраці держави і бізнесу.
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УДК 336.146 (045)
М.М. Ємчик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ
У статті розглянуто механізм казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за видатками. Надано пропозиції щодо удосконалення механізму
казначейського обслуговування місцевих бюджетів з метою підвищення
ефективності управління місцевими бюджетними ресурсами. Висвітлено
проблемні питання, що виникають на місцевому рівні через затримку та не
проведення

платежів

за

незахищеними
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статтями

видатків

місцевих

бюджетів.
Ключові слова: механізм казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
єдиний казначейський рахунок, управління бюджетними ресурсами місцевих
бюджетів.
Постановка проблеми. В умовах нестабільної ситуації в країні та
економічної кризи одним із головних інструментів впливу держави на
політичні, економічні, соціальні процеси є бюджет. Від своєчасності та якості
прийняття державних рішень у бюджетній сфері залежить рівень ефективності
управління бюджетними ресурсами країни. Важливий етап бюджетного
процесу, на якому реалізуються визначені заходи соціально-економічного
розвитку держави є виконання бюджету. Головною метою виконання бюджету
є забезпечення держави необхідним обсягом бюджетних ресурсів, потрібним
для виконання її конституційних функцій.
Бюджетний кодекс України чітко визначає повноваження всіх органів
влади, що займаються питаннями про виконання державного та місцевих
бюджетів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питання
державного управління бюджетними ресурсами

та проблемами організації

виконання бюджетів висвітлені широко, зокрема, дослідженнями цього питання
займалися такі науковці, як: В. Бодров, С. Буковинський,

Т. Безверхнюк,

М. Гончаренко, Г. Дмитренко, Я. Жаліла, О. Іваницька, І. Лопушинський,
В. Мамонова, М. Миколайчук, В. Поліщук та багато інших. Проте, незважаючи
на значні здобутки науковців і практиків у цих дослідженнях є низка питань,
що

стосується

механізму

державного

управління

казначейським

обслуговуванням місцевих бюджетів, потребує подальшого уточнення та
розвитку.
Метою статті є виявлення існуючих проблем щодо ефективності
управління місцевими бюджетними ресурсами та розробка рекомендацій щодо
удосконалення
місцевих

застосування

бюджетів

за

механізму
видатками.
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казначейського

обслуговування

Удосконалення

казначейського

обслуговування місцевих бюджетів є одним із важливих напрямів підвищення
ефективності управління бюджетними ресурсами.
Виклад основного матеріалу. Виконання бюджету – це одна із стадій
бюджетного процесу, яка передбачає забезпечення повного і своєчасного
надходження всіх доходів до бюджету та

забезпечення своєчасного

фінансування запланованих бюджетних заходів, що затверджені ЗУ « Про
державний бюджет» на відповідний рік чи рішенням сесії відповідної місцевої
ради. Згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України, виконання місцевих
бюджетів забезпечують державні та місцеві органи самоврядування.
Органи місцевого самоврядування здійснюють загальну організацію та
управління виконанням відповідного місцевого бюджету та координують
діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Державна казначейська служба України є центральним органом
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського
обслуговування

бюджетних

коштів,

бухгалтерського

обліку

виконання

бюджетів. [8, с.241].
Бюджетним кодексом України, а саме ст.43, встановлено, що при
виконанні

державного та місцевого бюджетів застосовується казначейська

форма обслуговування бюджетних коштів. Казначейське обслуговування є
системою контролю і системою, яка здійснює платежі. Слід зазначити, що це не
відповідає загальному напряму розвитку в країнах, які здійснюють бюджетну
децентралізацію,

а

сааме

надання

місцевим

органам

самоврядування

додаткових бюджетних повноважень з одночасним посиленням контролю
бухгалтерського обліку і звітності. Забезпечення ефективної фіскальної
дисципліни в цілому в бюджетній системі є створення органу контролю за
бюджетними платежами.
Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів України,
забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення
єдиного казначейського рахунку, відкритого в Національному банку України.
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Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
1) розрахунково-касове

обслуговування

розпорядників

бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до чинного
законодавства;
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при
зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов‘язань
розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими
зобов‘язаннями;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про
виконання

бюджетів

з

дотриманням

національних

положень

(стандартів) бухгалтерського обліку;
4) здійсення інших операцій з бюджетними коштами [8, с.243].
В органах Державної казначейської служби України бюджетним
установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку і
вони не мають жодних прав на розпорядження бюджетними коштами, усі права
належать тим розпорядникам коштів, яким бюджетні призначення передбачені
законом чи рішенням.
У рамках концепції реформування бюджетних процедур та з метою
ефективного управління грошовими потоками, скорочення темпів проходження
коштів, забезпечення централізованого обліку надходжень до бюджетів усіх
рівнів бюджетної системи та одержання оперативної інформації про хід
виконання бюджетів було впроваджено єдиний казначейський рахунок. Роль
єдиного казначейського рахунку полягає у комплексному обслуговуванні всіх
учасників бюджетного процесу, який об‘єднує систему рахунків, що діють в
єдиному режимі. Технологія функціонування єдиного казначейського рахунку
ґрунтується на принципі «єдності каси», яка передбачає зарахування всіх доходів
бюджету, що надходять, залучення і погашення джерел фінансування дефіциту
бюджету, і здійснення всіх витрат з єдиного рахунку бюджету, за винятком
операцій з виконання державного бюджету, що здійснюються за межами країни,
відповідно до законодавства [7, с.138].
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Функціонування єдиного казначейського рахунку як основного рахунку
держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління
коштами державного і місцевих бюджетів через Систему електронних платежів
Національного банку України регламентується Положенням про єдиний
казначейський рахунок. Такими чином, органи казначейства в режимі
реального часу можуть отримувати інформацію про рух та наявність коштів на
єдиному казначейському рахунку як результат здійснення операцій на всіх його
бюджетних та не бюджетних рахунках, а в поєднанні з централізованим
казначейським програмним забезпеченням надає можливість мати повну
інформацію про щоденний стан державних фінансів та забезпечувати гнучке
маневрування бюджетними ресурсами.
Досвід функціонування і розвитку казначейства інших краї показує, що
основою ефективного та оперативно управління бюджетними коштами є
акумулювання їх на єдиному бюджетному рахунку казначейства.
Державна казначейська служба України за погодженням з Міністерством
фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного
казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик
місцевим бюджетам [1].
Проте останнім часом втручання центральних органів влади в управління
бюджетними коштами місцевих бюджетів та маніпулювання цими коштами на
єдиному казначейському рахунку починає бути систематичним і звичайним
явищем. Більшу частину затриманих платіжних доручень та заблокованих
рахунків складають незахищені статті видатків місцевих бюджетів та поточне
утримання установ бюджетної сфери і соціальної інфраструктури, капітальний
ремонт,

транспорт,

забезпечення

дорожнього

господарства

та

сфери

благоустрою.
Також потрібно зазначити, що на місцях трапляються такі випадки, коли
гроші з місцевих бюджетів виділені головному розпоряднику бюджетних
коштів зависають на рахунку, а службовці територіальних органів казначейства
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просять переробити платіжні доручення, щоб уникнути кредиторської
заборгованості бюджету [6].
Крім того, як свідчать численні повідомлення з місцевих рад, мають місце
випадки коли органи державного казначейства втручаються в повноваження
органів місцевого самоврядування та обмежують їх виконання, усувають від
реалізації прав, передбачених Конституцією України та визначених низкою
нормативно-законодавчих актів України, а також Європейською хартією
місцевого самоврядування втрачають важелі адекватного реагування на події і
можливість оперативно та гнучко вирішувати питання управління ресурсами
місцевих бюджетів, життєзабезпечення населених пунктів, здійснювати
ефективну соціальну політику.
До основних проблемних питань використання механізму казначейського
обслуговування можна віднести такі:
1. збільшення обсягу документації щодо розрахунково-касового
обслуговування розпорядників коштів місцевого самоврядування;
2. повільне проходження платежів та їх затримка;
3. неможливість здійснення контролю за своєчасністю та
повним обсягом сплати податків по конкретних платниках;
4. обмеження дієздатності органів місцевого самоврядування
щодо оперативного управління грошовими потоками тощо.
З метою уникнення позбавлення місцевих бюджетів зароблених ними
коштів необхідно здійснити розподіл єдиного казначейського рахунку на два
рахунки, тобто окремо для зарахування і використання коштів державного
бюджету та окремо для коштів місцевих бюджетів. Також слід у законодавчому
порядку

розробити

Міністерством
самоврядування

механізм

фінансів
щодо

погодження

України

та

використання

на

договірній

відповідними
коштів

основі

органами

місцевих

між

місцевого

бюджетів,

які

обліковують на казначейському рахунку, для покриття дефіциту ресурсів
державного бюджету, у тому числі для погашення дефіциту Пенсійного фонду
України.
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Висновки. Перехід на казначейський механізм обслуговування місцевих
бюджетів за видатками надав можливість зосередити всі рахунки місцевих
бюджетів і розпорядників коштів цих бюджетів на єдиному казначейському
рахунку, а також позбавитись ризиків при зберіганні бюджетних коштів.
Проте потрібно зазначити, що запровадження системи управління
бюджетними ресурсами через єдиний казначейський рахунок з одного боку дає
змогу зменшити вплив касових розривів на рівень поточного виконання
видаткової частини бюджету, з іншого – дає можливість уряду користуватися
та маніпулювати коштами місцевих бюджетів.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08 липня 2010 року
[Електронний

ресурс].–

Режим

доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

//

bin/laws/main.
2. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня
1995 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Положення про Державну казначейську службу України від 13 квітня 2011 р.
No460/2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Аналітична

оцінка проблем

казначейського

бюджетів

[Електронний

ресурс].

обслуговування місцевих

–

Режим

доступу:

http://www.auc.org.ua/news/analitichna-otsinka-problem-kaznacheiskogoobslugovuvannya-mistsevikh-byudzhetiv.erson.com.ua/proisshestviya/gorsovet.
5. Кукса

І.М. Удосконалення управління бюджетними ресурсами органами

державного

казначейства

/

І.М.

Кукса,

Н.В.Синько

//

Вісник

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - ғ 17
(171). - 2011. – С.213 – 217.
6. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ:
монографія / О.О.Молдован. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.
7. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України

/ кол.

авторів [заг.редакція, передмова Ф.О.Ярошенка]. – К.: Зовнішня торгівля;
УДУФМТ, 2010. – 592 с.
217

8. Офіційний

веб-портал

[Електронний

Державної

казначейської

ресурс].

–

служби

України

Режим

доступу:

http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23608.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено основні проблеми розробки та впровадження інновацій для
досягнення малими підприємствами конкурентних переваг на ринку. Адже саме
впровадження нових технологій стало ключовим фактором успіху в ринковій
конкуренції, основним засобом підвищення ефективності виробництва і
поліпшення якості товарів і послуг.
Ключові слова: інноваційна діяльність малих підприємств, інноваційний
потенціал малих підприємств, інноваційний продукт, інноваційна стратегія,
конкурентоспроможність.
Постановка

проблеми.

Глобалізація,

кризові

явища

і

зростання

конкуренції на світовому ринку призводять до необхідності пошуку нових
шляхів підвищення ефективності виробництва. Світовий досвід показує, що
рушійною

силою

у

впровадженні

інноваційних

рішень

стають

малі

підприємства, а розвиток процесів кооперації та зростання частки малих
підприємств в загальному обсязі продукції великих підприємств сприяє
зростанню їх конкурентоспроможності. Сьогодні є загальновизнаним той факт,
що підприємства домагаються конкурентних переваг за допомогою розробки та
впровадження інновацій [1, c. 18].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питання
про інноваційну діяльність підприємств висвітлено достатньо широко, зокрема,
дослідженнями цього питання займалися такі науковці, як: І.В. Федулова,
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Л.І. Федулова, О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич, Л.Ф. Чумак, Д.О. Крикуненко,
В. Бурлака та багато інших [1-9]. Проте у працях українських дослідників
недостатньо уваги приділяється інноваційній діяльності як фактору розвитку
малих підприємств.
Метою статті є обґрунтування необхідності здійснення інноваційної
діяльності як фактору економічного розвитку малих підприємств.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в економіці багатьох промислово
розвинених країн робиться акцент на розвиток саме малих підприємств, які
займаються розробкою та впровадженням інновацій.
У загальному вигляді такими підприємствами є суб‘єкти господарювання,
які

характеризуються

самостійністю,

незалежністю

та

ризикованістю

здійснення своєї діяльності і беруть участь в структурній перебудові
виробництва, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва та
зростанні престижу країни в світі за рахунок розробки, впровадження і
реалізації інновацій.
Хоча кожне успішне мале підприємство застосовує свою власну
стратегію, глибинні принципи їх діяльності, характер і еволюція опиняються у
своїй основі для всіх однаковими: лише за рахунок постійного оновлення і
удосконалення продукції та процесів можливо домогтися високого рівня
продуктивності і підвищувати його з плином часу.
Мале підприємство, яке досягло конкурентних переваг, може утримувати
їх тільки за допомогою постійного процесу розробки інновацій та їх
удосконалення, тому що практично будь-яку нову розробку можна скопіювати.
В

умовах

високої

конкуренції,

мале

підприємство,

яке

припинить

вдосконалення та впровадження інновацій зупиниться у своєму розвитку.
Підтримка своїх позицій за рахунок економії на масштабах виробництва,
взаємозв'язку зі споживачем або надійністю каналів збуту рано чи пізно
виявляться недостатніми. Оскільки, рано чи пізно конкуренти знайдуть шляхи
обходу цих переваг на основі своїх інновацій та створять кращі чи дешевші
способи ведення аналогічного бізнесу [2, с.45].
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Інноваційна діяльність підприємства - це діяльність, спрямована на
пошук і реалізацію інновацій в цілях розширення асортименту і підвищення
якості продукції, вдосконалення технології та організації виробництва.
Інноваційна діяльність малого підприємства повинна включати: виявлення
проблем підприємства; здійснення інноваційного процесу; організацію
інноваційної діяльності.
Передумова та актуальність інноваційної діяльності підприємства полягає
в тому, що все існуюче старіє. Тому необхідно систематично відкидати все те,
що зносилося, застаріло, стало гальмом на шляху до прогресу, а також
враховувати помилки, невдачі і прорахунки [3, с.249].
Сучасний економічний розвиток характеризується провідним значенням
науково-технічного

прогресу

і

інтелектуалізацією

основних

факторів

виробництва. На частку нових знань, втілюваних у технологіях, обладнанні,
освіті кадрів, організації виробництва в розвинутих країнах припадає від 80 до
95% приросту ВВП. Впровадження нових технологій стало ключовим
фактором успіху в ринковій конкуренції, основним засобом підвищення
ефективності виробництва і поліпшення якості товарів і послуг. Інновації є
необхідною умовою успіху в конкурентній боротьбі, які дозволяють передовим
підприємства

підтримувати

надприбутки

за

рахунок

монопольного

використання інтелектуальної власності, яка є результатом розробки та
впровадження інновацій [4].
Досягненням конкурентних переваг за рахунок розробки інновацій є нова
продукція, нові процеси, що впроваджені на ринку. Впровадження на ринку
інноваційної продукції дає можливість малому підприємству піднятись на
новий

рівень

і

забезпечити

технологічну

перевагу

над

існуючими

конкурентами. Для успіху в глобальній конкуренції малому підприємству
також важливо обрати і сформувати правильну стратегію. Правильно підібрана
інноваційна стратегія створює для малого підприємства додаткові технологічні
та ринкові можливості, сприяє зростанню конкурентоспроможності продукції і
підприємства в цілому. До основних видів інноваційних стратегій відносяться:
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стратегія технологічного лідера, яка дозволяє реалізовувати можливості, що
пов'язані з розробкою і впровадженням абсолютно нової продукції чи процесу;
стратегія послідовника, яка пов‘язана з виробництвом та реалізацією
удосконаленої

продукції

чи

процесу,

аналогічної

продукції;

стратегія

копіювання, яка пов‘язана з випуском продукції на основі придбання ліцензій;
пасивна інноваційна стратегія, яка включає розробку і впровадження
маркетингових і організаційних інновацій [6, с.21].
За даними проведених досліджень при розробці та впровадженні
інновацій найвагомішими результати стають: підвищення продуктивності
праці, забезпечення безперервного і стабільного виробничого процесу,
збільшення рівня ресурсозбереження, покращення ефективності використання
обладнання; дифузія та трансфер технологічних інновацій тощо.
Основні причини інноваційної пасивності малих підприємств можна
віднести до таких основних груп: інвестиційно-фінансова та виробничоекономічна. Низька активність малих підприємств по впровадженню інновацій
зумовлюють пошук факторів розвитку інноваційної діяльності та розробку
заходів щодо прискорення інноваційних процесів на малих підприємствах .
У цьому контексті серед економічних факторів найбільш істотними були і
залишаються нестача власних грошових коштів для розвитку і брак фінансової
підтримки з боку держави. Також в числі значущих чинників знаходяться:
великі витрати для впровадження інновацій, низький рівень доступності
позикових коштів та висока вартість залученого капіталу.
Серед внутрішніх факторів найбільш проблематичними є рівень
кваліфікації персоналу, а невизначеність ринків збуту продукції. Істотними
проблемами є брак інформації про нові технології і нерозвиненість
інтеграційних зв'язків. Суттєвою є проблема правового захисту у сфері
інтелектуальної діяльності. Також до факторів слід віднести низький рівень
розвитку інноваційної інфраструктури країни. Суттєвим стримуючим фактором
інноваційної діяльності є низький ступінь визначеності щодо економічних
перспектив впровадження інновацій.
Залежно від поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів, що діють на
підприємство, частка інноваційної складової в його конкурентної стратегії
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може бути різною. Наприклад, інтенсивний розвиток підприємств наукомістких
галузей економіки України передбачає якісно інший рівень використання
значних

обсягів

ресурсів.

Це

відповідно

призводить

до

збільшення

інноваційного та виробничого потенціалу підприємства [7, с.9].
При цьому формування інноваційного потенціалу пов'язане зі створенням
і придбанням об'єктів інтелектуальної власності, тобто появою на підприємстві
нових активів, в першу чергу нематеріальних. Високий потенціал малого
підприємства є основою для ефективного використання підприємством
технологічних та інших видів інновацій, тому що, маючи сучасні активи,
підприємство стає більш сприйнятливим до різних нововведень.
Можливий диверсифікований розвиток малого підприємства передбачає
розширення

номенклатури,

що

випускається

підприємством,

існуючих

технологій та організаційно-виробничих структури. Причому це розширення
передбачає розробку нових продуктових і процесових інновацій. У ряді
випадків це призводить до необхідності зміни організаційно-виробничої
структури,

удосконалення

управління,

зміни

принципів

організації

виробничого процесу.
Розробка

і

реалізація

ефективної

інноваційної

стратегії

малого

підприємства неможлива без значних інвестиційних вкладень. Тому щоб
інноваційна стратегія виступала як вагомий фактор ефективності, мале
підприємство

має

розглянути

можливості

здійснення

взаємопов'язаних

інвестицій в різні сфери своєї діяльності.
У процесі інноваційної діяльності мале підприємство може розвиватись з
найбільшою результативністю, якщо буде чітко орієнтуватись на певний об'єкт
і враховувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Найбільш характерними показниками інновацій є: новизна, можливість
модифікації, можливість дифузії, прогресивність, конкурентоспроможність,
адаптивність до нових умов виробництва, а також показники економічної,
соціальної і екологічної ефективності. Зазначені показники впливають на
кінцеві результати діяльності підприємства: на собівартість і ціну продукції, її
якість, обсяг продажів і прибутку , рівень рентабельності.
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Для вдосконалення інноваційної діяльності на малому підприємстві
необхідна наявність безперервних процесів удосконалень в інноваційній та
інших сферах діяльності малого підприємства. Також є необхідною розвиток
системи стимулювання та мотивації персоналу з метою заохочення до
інновацій. Доцільно приділяти значну увагу модифікації системи маркетингової
служби.

Стратегічний

менеджмент,

регламентація

процедур

розробки,

розгляду, затвердження, реалізації та моніторингу інноваційних проектів
підлягають своєчасному контролю і реагуванню з метою запобігання появи
непередбачуваних ризиків та додаткових витрат.
На реалізацію інноваційної діяльності малого підприємства має великий
вплив інноваційна політика держави. Створення ефективного державного
механізму поширення і впровадження інновацій і механізму охорони і захисту
прав інтелектуальної власності на науково-технічні досягнення стають
найбільш важливою характеристикою сучасної держави. Рівень інноваційної
діяльності є показником стратегічного рівня економічної потужності країни, її
національного статусу. Від розвитку інновацій залежить, чи буде Україна в
майбутньому сировинним придатком сучасних економік чи сама стане
економічно

розвинутою

трансформація

органів

конкурентоспроможною
державного

управління

державою.

Постійна

науково-технічною

та

інноваційною діяльністю, відсутність виваженої і довгострокової політики не
сприяють впровадженню інновацій на малих підприємствах. Крім того,
масштаби державної підтримки малих підприємств дуже незначні. Тому на
рівні держави необхідно постійно розробляти комплексні заходи, які будуть
спрямовані

на

сприяння

розвитку

інноваційної

діяльності

на

малих

підприємствах [8].
Висновки. Малі підприємства все частіше вдаються до інноваційної
діяльності як до одного із факторів економічного розвитку. Впровадження і
розробка інновацій створюють конкурентні переваги малим підприємствам,
надаючи можливість заповнити збільшити частку ринку своєї продукції та
зайняти нові сегменти ринку. Здатність до інновацій є потужним фактором
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конкурентоспроможності та розвитку, якого вкрай не вистачає малим
підприємствам.

Також

необхідно

усвідомлювати,

що

витрати,

які

спрямовуються на розробку нових продуктів і процесів, це інвестиції в
майбутнє підприємства. Таким чином, в сучасній ринковій економіці саме
інноваційна діяльність є визначальним фактором, який забезпечує умови для
стабільного і довгострокового економічного розвитку малих підприємств.
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І.В. Закордонна
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький тоговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
Одним із ключових факторів ефективного розвитку суспільства є наявність
та достатність інтелектуального потенціалу нації. Фінансове забезпечення
виступає фактором активізації розвитку інтелектуального капіталу країни.
Диверсифікація джерел фінансування ВНЗ, оптимізація їхнього складу і
структури є основною умовою забезпечення якості освітніх послуг, підтримки
конкурентоспроможних ВНЗ на вітчизняному та світовому ринках.
Ключові слова: фінансові ресурси, джерела фінансування вищої освіти,
кошторисне фінансування ВНЗ, нормативний метод фінансування.
Метою дослідження є аналіз стану фінансового забезпечення системи
вищої освіти в Україні та обґрунтування можливих напрямків його
удосконалення на сучасному етапі.
Останні дослідження і публікації

ВНЗ та шляхи їх вирішення

досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені як Л. В. Кобзева,
В. О. Матвєєва, В. Т. Савицький, О. В. Стешина, Л. С. Шевченко та інші.
Фінансування – це отримання суб‘єктом господарювання необхідних
грошових коштів для здійснення господарської діяльності [2, c.258]. Фінансові
ресурси – це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу,
перерозподілу

й

використання

валового

внутрішнього

продукту,

що

створюється упродовж певного часу в державі. Фінансові ресурси держави
включають ті з них, що перебувають у розпорядженні органів державного
управління всіх видів і форм підприємницьких структур і населення[3, c.507]
У сучасній вітчизняній практиці бюджетне фінансування залишається
основним

джерелом

фінансових

ресурсів

державних

ВНЗ.

Сутність

фінансування ВНЗ ґрунтується на застосуванні нормативного та кошторисного
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методу формування та використання фінансових ресурсів. Нормативи
фінансування університетів залежать від кількості студентів, які там
навчаються, що приводить до конкурентної боротьби між ВНЗ за державні
кошти [5, c. 566].
Кошторисне фінансування – це форма виділення бюджетних асигнувань
на підставі кошторису, забезпечення державними грошовими коштами установ
і організацій соціально-культурної сфери та оборони, а також органів
державного управління.
Світовий і вітчизняний

досвід показує, що головним джерелом

фінансування вищої освіти залишаються бюджетні кошти, оскільки це одна з
основних функцій держави забезпечити розвиток науки. Для прикладу розглянемо
фінансування вищих навчальних закладів м. Вінниці, а саме: Вінницького
національного

аграрного

педагогічного

університет

університету
(ВГДУ),

а

(ВНАУ),
також

Вінницького

фінансування

державно
Вінницький

національний технічний університет (ВНТУ) за 2012-2015 роки на рис. 1.
Як бачимо з рис. 1, тільки у 2012 році ВГДУ був профінансований на 41,8
млн. грн., а вже у 2013 році його фінансування помітно збільшилось на 2 млн.

Млн.грн

грн., а у 2014 році на 9,4 млн. грн., а це на 8,2 % більше, ніж у минулому році.
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Рис. 1. Фінансування ВНЗО у м. Вінниця 2012-2015 роки*
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У 2012 році ВНТУ був профінансований державою, всього на 32 млн. грн., а
у 2013 році - на 33,2 млн. грн., значним ростом фінансування відмічається 2014 рік
всього на 47,5 млн. грн., а це на 10,6% більше за попередній рік.
Згідно рисунку ми бачимо, що Вінницького національного аграрного
університету (ВНАУ), мав найбільше фінансування, на відміну від інших
навчальних закладів, це пов‘язано із капітальним ремонтом навчального
закладу, який недавно закінчили у 2015 році, в одному із корпусів навчального
закладу. Тільки у 2014 році на ремонт було виділено 5,1 млн. грн.., а вже у 2015
році 8,3 млн. грн., а це на 3,2 млн. грн. більше, або 0,8% фінансування.
Згідно закону бюджету на 2015 рік, доходи Державного бюджету України
приблизно мають бути у сумі 372931772,1 тис. грн., у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 314957840,7 тис. грн.
та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
57973931,4 тис. грн., згідно з додатком ғ 1 до цього Закону; видатки
Державного бюджету України у сумі 436762003,2 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 377626383,1
тис. грн. та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
59135620,1 тис. грн. [9, c.222-233]
Загальною

ознакою

для

країн

із

ринковою

економікою

стала

різноманітність джерел фінансування освіти та використання, у тому числі
кредитних ресурсів.
При цьому слід відмітити, що в загальній сумі видатків на утримання
вищих закладів освіти спостерігається стала тенденція збільшення питомої ваги
спеціального фонду у загальній сумі видатків з 64603,6 тис. грн., що склало
33,34 % у 2014 році до 96824,1 тис. грн., або 37,04 % у ВНЗО І і ІІ рівнів
акредитації, так у ВНЗО ІІІ і ІV рівнів акредитації ці показники відповідно
склали 356590,5 тис. грн., або 39,79 % у 2013 році та 618305 тис. грн. або
46,34% у 2013 році.
Всього ж по Міністерству освіти і науки розмір спеціального фонду у
2014 році склав 503865,4 тис. грн. або 28,04 %, а 2015 році збільшився до
880794,8 тис. грн. або до 34,73 %.
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Кошторисне фінансування ВНЗ не залежить від чисельності студентів,
що навчаються на умовах держзамовлення. Фактично кошти розподіляються в
адміністративному порядку. Непрозорість реалізації такого механізму помітно
знижує його стимулюючу роль у підвищенні якості та мінімізації витрат
освітньої діяльності.
Оцінюючи показники фінансування ВНЗ у м. Вінниця можна зробити
висновок що коштів, які виділяються із бюджету на утримання ВНЗ для
забезпечення ефективного розвитку закладів недостатньо. Фінансування ВНЗ
здійснюється за залишковим принципом.
Таким чином, чітко простежується тенденція недофінансування вищої
освіти. Досвід розвинених країн показує, що перспективним напрямом
вирішення цієї проблеми є диверсифікація джерел фінансування ВНЗ, у т.ч.
залучення кредитних коштів та інших коштів із зовнішніх джерел.
Окрім цього, для вирішення нагальних проблем фінансування ВНЗ
доцільно вжити наступних заходів [8]:
1) надання сучасному колективу та керівникам ВНЗ право самостійно
вирішувати питання щодо використання коштів, отриманих від надання
освітянських та наукових послуг, господарської діяльності та спонсорської
допомоги, підготовка та внесення відповідних змін до діючого законодавства;
2)

у порядку експерименту надати

ВНЗ

можливість

виділення

позабюджетних коштів для кредитування на будівництво, або хоча б придбання
житла для працівників;
3) оптимізація мережі ВНЗ

I-IV рівнів акредитації за принципом

безперервного навчання;
4) необхідне швидко провести упорядкування мережі ВНЗ (I-II) рівнів
акредитації шляхом їх укрупнення;
5) ознайомлення із процедурою вступу випускників ВНЗ (I-II )рівнів
акредитації на навчання до університетів шляхом встановлення (5%) квоти з
зарахуванням на місця державного замовлення. Молодші спеціалісти, які не
були включені в квоту прийому до університетів на денну форму навчання,
можуть навчатися за заочною (дистанційною) формою навчання;
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6) проаналізувати можливість для створення сучаснішого педагогічного
університету та Української інженерно-педагогічній академії спеціальних
факультетів, на базі яких в порядку державного замовлення без відриву від
виробництва на протязі 1,5 року надавати викладачам спеціальних дисциплін
коледжів педагогічну освіту [8].
Таким чином, основними проблемними аспектами фінансування вищих
навчальних закладів є: суттєве навантаження на державний бюджет, разом з
тим

недостатність

принципом;

бюджетних

недосконалість

коштів,

фінансування

нормативного

і

за

залишковим

кошторисного

методу

фінансування, що не дозволяє здійснювати фінансове забезпечення саме
результатів діяльності ВНЗ, зокрема освітньої, наукової, інноваційної;
недиверсифікованість джерел фінансування ВНЗ; нерозвиненість таких каналів
фінансування, як співпраця з підприємницьким сектором та міжнародними
організаціями тощо. У статті передбачені певні заходи щодо вдосконалення
системи фінансового забезпечення ВНЗ, які, на думку автора, дозволять
наростити обсяги фінансування у сфері вищої освіти, підвищити ефективність
наявного бюджетного фінансування, залучити до співпраці підприємства,
міжнародні та благодійні організації, інших інвесторів.
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Т.О. Зотова
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ У РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
У статті розкрито теоретичні засади механізму, що спрямований на
регулювання розвитку соціальної сфери та її фінансування. Досліджено цілі та
принципи соціальної політики України.
Ключові слова: соціальні послуги, соціальна політика, добробут, соціальний
захист, цільовий сценарій
Бюджетні

витрати

повинні

забезпечувати

поліпшення

добробуту

суспільства, якості життя населення та сприяти розширенню можливостей
соціального розвитку. Однак для досягнення цієї мети необхідно вирішити
методологічне питання: яким чином на стадії планування бюджету забезпечити
максимальний вплив майбутніх податків і зборів та бюджетних витрат на
соціальний розвиток, а на стадії виконання бюджету - моніторинг і оцінку
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ефективності

змін

стану

соціального

розвитку

в

країні,

зумовлених

зазначеними витратами.
Поняття «державна соціальна політика» є досить широким та охоплює такі
сфери, як система соціальної підтримки й підвищення добробуту суспільства.
Соціальна політика - це комплекс заходів державного та недержавного
характеру щодо виявлення, задоволення й узгодження потреб та інтересів
громадян, соціальних груп, територіальних громад. Коло питань, на вирішення
яких спрямована соціальна політика, постійно розширюється, охоплюючи
дедалі

більше

аспектів.

Основною

складовою

соціальної

політики

є

забезпечення рівного доступу населення до соціальних послуг належної якості.
Зміст поняття «соціальні послуги» не обмежується соціальним захистом і
соціальною підтримкою населення, він поширюється на охорону здоров‘я,
духовний і фізичний розвиток та освіту, забезпечення житлом. Сюди можна
віднести також розв‘язання державою проблем, пов‘язаних із зайнятістю,
комунальною інфраструктурою тощо. При визначенні державою пріоритетних
напрямів соціальної політики основна увага приділяється випадкам, коли
погіршується добробут суспільства або окремих його верств. Причому до
поняття «добробут» можна включити гідні умови життя, роботи, а також
працездатність, рівень захворюваності.
Соціальна політика, що проводиться державою або місцевими органами
влади, базується на застосуванні державних соціальних гарантій, стандартів, а
також норм і правил, що робить їх використання обов‘язковою складовою такої
політики. Зазначені державні гарантії й стандарти встановлюються на
законодавчому рівні, зокрема в законах про державний бюджет на кожен рік,
тобто вони є основою для формування соціальної складової державного й
місцевих бюджетів. Визначення в щорічних Основних напрямах бюджетної
політики завдань щодо забезпечення соціальних стандартів і гарантій є
невід‘ємною частиною бюджетного процесу в Україні [1, с. 17].
Утім, при формуванні активної соціальної політики є потреба не лише у
визначенні на основі стандартів і гарантій обсягів бюджетних ресурсів, а й у
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розробці бюджетних механізмів, без яких не можлива активізація такої
політики на рівні як держави, так і регіону. Теоретичною основою визначення
ролі бюджету як регулятора соціальної політики в цілому та соціального
розвитку зокрема є наукове переосмислення поняття й функцій бюджету.
Основою

системи

державного

регулювання

соціально-економічних

процесів є відносини перерозподілу ВВП, а функцію такого перерозподілу в
суспільстві виконує держава.
Перехід до ринкової системи господарювання не супроводжувався в
Україні диверсифікацією фінансування соціальної сфери: головним джерелом
витрат був і залишається державний бюджет.
Водночас за останні роки відбулося незначне зменшення частки витрат на
соціальну сферу у ВВП - за рахунок перевищення темпів зростання ВВП
порівняно з темпами зростання соціальних витрат.
Видатки бюджету на соціальне забезпечення громадян України умовно
можна поділити на грошові виплати, до яких належать виплата пенсій окремим
категоріям населення, надання соціальних послуг непрацездатним особам у
відповідних установах і закладах, а також виплата допомоги особам, не
застрахованим у системі загальнообов‘язкового державного соціального
страхування.
Суспільні кошти слугують виконанню таких трьох основних завдань:
надання соціальної допомоги тим членам суспільства, котрі не спроможні
самостійно себе забезпечити (наприклад, дітям- інвалідам); забезпечення
соціального страхування в разі хвороби, безробіття тощо. Для цієї категорії
видатків на відміну від попередньої сутність процесу не зводиться до
перерозподілу: здійснюється своєрідне попереднє акумулювання коштів, у тому
числі особистих, застрахованих із метою наступної виплати з настанням
страхового випадку; виробництво та придбання матеріальних благ і послуг,
відповідальність за задоволення потреб у яких бере на себе держава.
У цьому контексті «соціальні витрати бюджету» - це не лише система
фінансування, а й система соціальних прав і гарантій населення, що є
сукупністю відповідних державних стандартів та бюджетних механізмів для
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забезпечення цих прав і гарантій. Отже, соціальна політика держави має
враховувати

запити

всіх

верств

населення,

сприяти

встановленню

оптимального співвідношення стимулів економічної активності працездатного
населення та соціального захисту тих, хто його потребує, заходів, спрямованих
на виконання перспективних і поточних соціальних завдань [30].
Цілі соціальної політики можуть реалізовуватися шляхом застосування
різних механізмів розв‘язання соціальних проблем, зокрема з використанням
відповідних

фінансових

механізмів.

Ефективність

соціальної

політики

досягається за рахунок вибору на всіх етапах розвитку економіки пріоритетних
соціальних

проблем,

що

потім

відображаються

як

основні

завдання

економічної, зокрема бюджетної, політики держави. Таким чином, соціальні
пріоритети стосуються не лише якості й рівня життя, охорони здоров‘я, освіти
та культури, а й якості та рівня фінансового забезпечення.
Принцип раціональності соціальної політики полягає в розумному,
економному й разом із тим ефективному витрачанні обмежених соціальних
ресурсів на рівні як держави, так і регіонів і підприємств.
Принцип ефективності й результативності бюджетної системи передбачає,
що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу
прагнуть досягнення цілей, поставлених виходячи з національної системи
цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення
якісного надання послуг, гарантованих державою, органами місцевого
самоврядування, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та
досягнення максимального результату за використання визначеного бюджетом
обсягу коштів.
Принцип адресності найактуальніший для сучасної соціальної політики
України. Неможливість надання державної підтримки всьому населенню через
обмеженість ресурсів і розширення спектра першочергових соціальних послуг
змушує державу відмовитися від загальної підтримки всього населення та
надавати конкретну допомогу найуразливішим у соціальному плані групам
населення (багатодітним сім‘ям, інвалідам, біженцям тощо), яким вона вкрай
потрібна. Одночасно постає питання відсікання від системи соціального
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забезпечення тих верств населення, що матеріально забезпечені та вже не
потребують цієї підтримки [4, с. 56].
Зазначений принцип тісно пов‘язаний із принципом субсидіарності
бюджетної системи, згідно з яким розподіл видів видатків між державним і
місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами здійснюється з
максимально можливим наближенням надання гарантованих послуг до їх
безпосереднього споживача.
Треба враховувати, що максимальна адресність цільової допомоги набуває
особливого значення за одночасного виконання двох завдань: подолання
бідності та забезпечення збалансованості між потребою в соціальних витратах і
обмеженим обсягом бюджетних ресурсів. Зростання бідності й нерівності в
розподілі національного доходу актуалізує важливість вирішення цього
питання, вказує на необхідність цільового адресного підходу до перерозподілу
обмежених бюджетних коштів.
Забезпечення адресності виплат із бюджету реалізується з позиції:
горизонтальної ефективності: допомога надається всім, хто її потребує; вертикальної ефективності: для утримання зростання витрат допомога повинна
надаватися тільки тим, хто її справді потребує.
У сфері соціальної політики йдеться насамперед про вертикальну
ефективність, оскільки вона безпосередньо стосується бюджетних витрат на
допомогу. Водночас горизонтальна ефективність також має велике значення, бо
від неї залежить результативність подолання бідності.
Отже, основою ефективної взаємодії бюджету та соціальної політики є
вирішення питання, яким чином держава має встановити та забезпечити
соціальні стандарти й гарантії громадянам, котрі їх потребують, в умовах
обмеженості бюджетних коштів.
Утім,

спрямованість

системи

соціального

захисту

на

заходи

компенсаційного характеру стосовно окремих груп населення, спроби подолати
бідність шляхом посилення фіскально-розподільчих процесів, збільшення
частки соціальних витрат у сукупних витратах держави без підвищення
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ефективності соціальних програм не допоможуть розв‘язати основні соціальні
проблеми. Адже, як було показано на прикладі з принципом адресності,
недоліки соціальної політики призводять до зниження ефективності бюджетної
політики, що, у свою чергу, негативно впливає на ефективність соціальної
політики в наступному бюджетному періоді.
Крім того, збільшення бюджетних витрат на потреби соціального захисту
ще не свідчить про успішність соціальної політики. Адже при цьому можуть
мати місце неефективне управління та бюрократизація системи соціального
захисту, зловживання й шахрайства деяких одержувачів соціальних виплат,
несправедливість, неоднакова величина допомоги малозабезпеченим, що
проживають у різних регіонах та мають різні демографічні й економічні
характеристики.
Оцінка результативності здійснених витрат є невід‘ємним елементом
управління в системі державного замовлення послуг, яка розвивається та
ускладнюється стрімкими темпами для задоволення інформаційних потреб
громадян та урядових структур різних рівнів, маючи на меті надання послуг
різних видів - від забезпечення громадської безпеки й громадської діяльності до
економічного зростання.
Для того щоб оцінити результативність бюджетної програми після її
реалізації, тобто ступінь досягнення мети програми, потрібно розробити
систему показників її виконання. Вони повинні відповідати завданням,
поставленим у програмі. Сама програма має бути спрямована на досягнення
певної мети, щоб кількість завдань і показників її виконання не була занадто
великою. Водночас програма може містити кілька напрямів діяльності, що
конкретизують мету її реалізації, але їх кількість повинна бути обмежена, тому
іноді необхідно розробляти також підпрограми. В протилежному випадку за
великої кількості різноманітних напрямів діяльності доцільно планувати кілька
бюджетних програм.
Однією з рис ПЦМ є орієнтованість на надання якнайбільшого числа
послуг на одиницю витрачених грошових ресурсів. Згідно з методологією
ПЦМ, бюджет визначає стандарт послуги, обсяг робіт, які треба виконати, та
кошти, потрібні для забезпечення виконання певної послуги.
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Програмне бюджетування виконує функцію фінансового контролю, що
базується на результатах програми. Відповідальний виконавець отримує
фінансове забезпечення програми з метою реалізації цілей і завдань програми.
Отже, правильним є твердження, що в умовах ПЦМ головний виконавець
одержує бюджетні кошти для надання послуг у межах чітко встановлених
параметрів цих послуг (кількість, періодичність, якісні показники) [5, с. 46].
У межах наявного фінансового забезпечення виконавець програми має
певну свободу щодо визначення найбільш продуктивних і результативних
економічних засобів виконання (тобто за програмного бюджетування він має
більшу свободу дій, ніж за традиційного). При бюджетуванні на основі ПЦМ
використовуються показники затрат, робочого навантаження, продукту,
продуктивності й результативності, а також показник користі з метою
управління виконанням, моніторингу та оцінювання досягнутих результатів.
Зрештою, застосування ПЦМ допомагає точніше оцінити діяльність головного
розпорядника, що, у свою чергу, сприяє підвищенню якості послуг та
досягненню стратегічних цілей держави, у тому числі людського розвитку.
Таким чином, для підвищення ефективності державних соціальних
видатків необхідним є поступовий перехід від утримання бюджетних установ
до запровадження управління результатами їхньої діяльності на основі ПЦМ.
Поступове запровадження ПЦМ дало змогу значно розширити спектр
інформації, що надається розпорядниками коштів Міністерству фінансів
України. Відтепер вони вказують мету діяльності розпорядника, цілі й завдання
бюджетної програми, законодавчу основу для її реалізації; визначають
відповідального виконавця в системі головного розпорядника; надають оцінку
необхідного обсягу ресурсів, зокрема на середньострокову перспективу (три
роки, окрім планового), показники результативності за чотирма основними
категоріями (затрати, продукт, ефективність і якість), іншу інформацію щодо
економічної класифікації витрат, зобов‘язань тощо.
Така структура інформації є корисною з точки зору побудови бюджетного
механізму регулювання соціального розвитку. Розглядаючи його результат,
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установлений

на

певний

час

як

мета

бюджетної

програми,

можна

сконцентрувати зусилля й ресурси для досягнення такої мети.
Інший підхід - це використання окремих показників соціального розвитку
в ролі критеріїв результативності бюджетної програми. Водночас є певні
методологічні проблеми, котрі треба розв‘язати для подальшого впровадження
ПЦМ як методу, з допомогою якого можна досягти успіху в державному
управлінні, зокрема в регулюванні соціального розвитку. Головна проблема
полягає в методології формування бюджетних програм. Її можна окреслити
запровадженим правилом «одна програма - одна функція», що є наслідком
спрощеної структури таких програм. Сучасна структура програм в Україні не
передбачає підпрограм, спрямованих на досягнення однієї мети, а передбачені у
структурі

«напрями»

не

використовуються

належним

чином

через

методологічну невизначеність цього поняття, котре також перекликається з
поняттям «заходи». Тому в законі про бюджет доволі часто в окремих
програмах виділяють заходи, які, по суті, могли би бути компонентами однієї,
але комплексної програми.
Аналіз міжнародного досвіду дає підстави стверджувати, що розв‘язання
цих проблем можливе за умови запровадження нової структури бюджетної
програми.
Наступне

методологічне

питання,

котре

треба

вирішити

для

запровадження ефективного бюджетного регулювання соціального розвитку,
пов‘язане з виконанням бюджету.
Основним документом для виконання програми є її паспорт. Він містить
деталізовану інформацію про структуру бюджетної програми й бюджетних
призначень у розрізі напрямів діяльності та за своєю сутністю є документом, на
підставі якого Державна казначейська служба України має здійснювати
фінансування бюджетних витрат. Утім, на сьогодні нормативно-правова база
щодо процедур казначейського виконання бюджетів усіх рівнів не містить
посилань на цей документ, а отже, й процедур щодо його використання. Таким
чином, паспорт програми залишається декларативним документом, а процедури
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казначейського обслуговування побудовані, як і раніше, на старій схемі,
головна увага в якій приділяється контролю відповідності асигнувань і
зобов‘язань бюджетним призначенням і технічним здійсненням платежів, тобто
контролю управління грошовими потоками та балансуванням бюджету, а не
спрямування коштів для досягнення поставленої мети. Через ігнорування
паспорта при виконанні бюджету в бюджетному процесі не закладено підвалин
функціонування системи моніторингу й оцінки бюджетних програм.
Наступним кроком має бути зміна етапності бюджетного процесу в
Україні, який нині не має чіткого поділу на етапи. Він починається у квітні з
визначення граничних обсягів видатків на наступний рік для головних
розпорядників коштів державного бюджету та закінчується прийняттям закону
про державний бюджет на наступний рік у листопаді - грудні (якщо нічого не
перешкоджатиме цьому процесу). Щодо місцевих бюджетів, то, згідно з
Бюджетним кодексом України, їх прийняття може розпочатися тільки після
прийняття проекту закону про державний бюджет у другому читанні, адже саме
в цей період мають бути ухвалені норми щодо міжбюджетних відносин на
наступний рік та обсяги міжбюджетних трансфертів. Узагальнюючи світовий
досвід середньострокового бюджетного планування та сучасну українську
практику, можна рекомендувати поділити процес бюджетного планування на
три етапи, що мають бути рівноцінними складовими бюджетного процесу
країни:

1)

розробка

макроекономічного

та

схвалення

прогнозу

на

бюджетного

прогнозу

середньострокову

на

основі

перспективу;

2)

встановлення якісних критеріїв бюджетних витрат на наступний бюджетний
рік; 3) коригування показників планового (затвердженого) року та уточнення
показників на наступні роки.
Першим кроком середньострокового бюджетного планування повинна
бути

підготовка

середньострокового

бюджетного

прогнозу

на

основі

соціального й макроекономічного прогнозів.
При виборі варіанта прогнозу доцільно виходити з цільового сценарію, за
якого розглядаються можливі зміни в пріоритетах бюджетної політики,
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передусім у зв‘язку з напрямами соціальної політики, реформуванням окремих
секторів тощо. Формування бюджетних показників за «цільовим сценарієм» у
середньостроковій

перспективі

має

враховувати

оцінку

взаємовпливу

бюджетних витрат і очікуваних результатів соціальної політики. Такий підхід
сприяє

проведенню

реформ

та

підвищенню

ефективності

витрачання

бюджетних коштів завдяки перспективному оцінюванню наслідків прийнятих
рішень. Тому запропонований сценарій дає змогу точніше координувати цілі
соціальної політики й бюджетні механізми або важелі їх упровадження.
Оскільки вибір варіанта макроекономічного прогнозу має залежати від
пріоритетів не тільки бюджетної, а й соціальної політики, такі пріоритети
мають визначатися в головному програмному документі, на основі якого
готується проект бюджету на наступний рік і середньострокову перспективу.
Як показує світова практика, бюджетна резолюція, або декларація, як
документ,

що

проголошує

«наміри

політики»,

також

повинна

мати

середньостроковий характер, оскільки реалізація більшості заходів такої
політики не обмежується одним роком. Як правило, крім визначення
пріоритетних напрямів витрачання бюджетних коштів та заходів уряду щодо
реформування окремих галузей бюджетної сфери в плановому році, такий
документ містить основні параметри бюджетної політики в середньостроковій
перспективі [1, с. 69].
Сучасна українська практика концептуально відрізняється за підходами до
встановлення напрямів бюджетної політики. Бюджетна декларація не пов‘язана
з макроекономічним прогнозом, не містить аналізу рівня досягнення цілей,
проголошених у попередньому році, а також аналізу потенційного впливу
бюджетних рішень, що пропонуються, на соціально-економічне становище
країни в середньостроковій перспективі. Тому таку декларацію необхідно
реструктурувати та завдяки цьому концептуально змінити її роль у
бюджетному
документа,

процесі,
прийняття

надавши
якого

їй

статус

означатиме

бюджетного процесу.
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повноправного
завершення

бюджетного

першого

етапу

Для того щоб бюджетне регулювання соціального розвитку було
ефективним, потрібно також створити систему моніторингу й оцінки
бюджетних програм, що має стати основою для ухвалення політичних рішень
про включення до бюджету найбільш результативних програм. Поки що така
система не створена, тому основна увага при оцінці бюджетних витрат
приділяється касовому виконанню бюджету та цільовому використанню
бюджетних коштів.
Із метою технічного забезпечення функціонування системи моніторингу
бюджетного регулювання соціального розвитку треба розробити орієнтовний
(для кожної галузі соціально-культурної сфери) перелік бюджетних програм та
базовий перелік показників їх виконання, що мають ґрунтуватися на згаданому
поділі планових показників соціального розвитку на ті, які є метою окремої
бюджетної програми, й ті, котрі є індикаторами соціальної ефективності за
іншими бюджетними програмами.
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У статті досліджено основні методологічні засади

формування системи

управління активами та пасивами банку. Автором запропонована порівняльна
таблиця до визначення поняття «система». У статті досліджено рівні та
види управління активами та пасивами.
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Управління

діяльністю

банків

на

сучасному

етапі

підвищеної

невизначеності та фінансово-економічної нестабільності потребує пошуку
нових підходів, оскільки існуючі методи управління не завжди спроможні
забезпечити стабільний й стійкий розвиток банків в умовах високої
волатильності ринків та динамічності зовнішнього середовища.
Дослідженню основних аспектів й розвитку методології управління
активами та пасивами банків приділяється значна увага як вітчизняних, так і
зарубіжних

науковців,

серед

яких

варто

відзначити

М.

Алексеєнко,

Л.Алексеєнко, І. Бланка, О. Васюренка, О. Вовчак, І. Волошина, М. Вонга,
Є.Деміргуца, М.Т. Джонса, О. Дзюблюка, Ж. Довгань, Н. Шульга та ін.
Отже, сучасне середовище банківського бізнесу в Україні пов‘язане з
необхідністю подолання руйнівних наслідків глобальної економічної кризи та
дотримання фінансової стійкості в умовах вкрай нестабільної внутрішньої
економіко-політичної ситуації. Це потребує формування цілісного, системного
підходу до управління всіма аспектами банківської діяльності. Саме тому
обґрунтування методології формування ефективно діючої системи управління
активами та пасивами банку набуває особливої актуальності.
Досягнення поставлених у дослідженні цілей потребує визначення
економічного змісту та теоретичних засад поняття «система».
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Уперше уявлення про систему, яка тлумачилась як упорядкованість та
цілісність буття з‘явились в античній філософії в дослідженнях Евкліда,
Платона та Арістотеля. Які зазначали, що система – це сукупність елементів, які
взаємопов‘язані між ними.
Узагальнюючи представлене вище, доцільно визначати основні складові
поняття «система» – сукупність елементів, взаємозв‘язки між ними, організація,
поєднання елементів за певними ознаками. Сукупність даних відношень та
зв‘язків створює структуру в якій зазначені елементи підсистеми функціонують
у часі як нерозривне єдине ціле – кожен окремий елемент працює в сукупності
із іншими на мету цілої системи.
Варто

зауважити,

що

незважаючи

на

інтуїтивну

зрозумілість

й

актуальність поняття «система» для наукових досліджень, в сучасних умовах
досі відсутнє загальноприйняте його змістовне визначення, що потребує
подальшого визначення та дослідження, яке наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Основні підходи до визначення економічної сутності поняття «система»
ғ
п/п
1.

Визначення поняття «система»
«…будь-яка сукупність, яка складається з взаємопов‘язаних
частин»
«…комплекс цілеспрямованих, взаємопов‘язаних елементів
2. будь- якої сфери і відношення між ними»
«…спосіб розв‘язання певної проблеми, тобто сукупність усіх
необхідних знань, інформаційних, матеріальних засобів й
3. способів їх використання, організації діяльності людей, що
спрямована на розв‘язання проблеми».

Автор, джерело
Р. Акофф
В. Мильник

О. Кустовська

«…це множина функціональних елементів й відношень між
ними,
виокремлена з середовища відповідно до певної мети в
4.
межах визначеного часового періоду».
«…це множина елементів, що знаходяться в певних
співвідношеннях і зв‘язках один з одним, взаємодіють між
5.
собою, утворюють певну цілісність, як ціле взаємодіють із
навколишнім середовищем».
«…множина взаємозалежних елементів, які взаємодіють із
6. середовищем, як нерозривне ціле й відокремлено від нього».

В. Сагатовський

«…комплекс елементів, що характеризує цілісність в тому або
7. іншому відношенні».
«…адаптивна система із зворотними зв'язками, яка виконує ті
або інші функції й операції та складається, як правило, з
8. декількох підсистем і має розвинені зв'язки із зовнішнім
середовищем».

О. Остапчук
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К. Сорока
О. Горбань

А. Родніков

Отже, система управління активами та пасивами банку – сукупність
елементів (суб‘єкти, об‘єкти, інструменти), які перебувають у відносинах і
зв'язках один з одним та визначаються на кожному рівні управління
(стратегічному, тактичному та оперативному) для досягнення поставленої мети
зростання вартості капіталу банку, утворюючи структурно-функціональну
нерозривність й цілісність, що постійно перебуває в процесі динамічного
розвитку під впливом макроекономічних та внутрішньобанківських факторів.
Доведено, що систему управління активами та пасивами необхідно
будувати з урахуванням вимог концепції контролінгу, яка формує сучасну
парадигму управління банком на засадах декомпозиції його фінансових
результатів та ризиків [4, с.123].
При визначенні структури системи управління активами та пасивами
банківських установ варто зауважити, що між сутністю понять склад й
інституціональна структура будь-якої системи є певна відмінність. Зокрема,
склад це структурні блоки й елементи, які являються основними складовими
системи.
Структура – це взаємозалежність між основними елементами, їх ієрархія,
рівень взаємодії яких створює систему як цілісну модель, що дозволяє
забезпечити збереження своїх властивостей й безперервність процесу існування
в

умовах

динамічного

впливу,

як

макроекономічних

так

і

внутрішньобанківських змін.
Для виділення основних функцій суб‘єктів управління, необхідно
обґрунтувати в системі управління активами та пасивами відповідні структурні
блоки та елементи.
Залежно від мети необхідно виділити такі рівні управління активами та
пасивами банку: стратегічний, оперативний, тактичний.
Стратегічне управління активами та пасивами банків полягає в управління
активами та пасивами в довгостроковій перспективі через встановлення
динамічного балансу з мікро- та макросередовищем, його моніторингом й
прогнозуванням, що дозволяє виявляти й ефективно вирішувати проблеми
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управління фінансовими потоками банку з метою забезпечення нових
конкурентних позицій, й швидкої адаптація до динамічних змін навколишнього
середовища, що являється актуальним в сучасних умовах глобальних
фінансово-економічних дисбалансів [3, с.23-29].
Тактичне управління активами та пасивами банків полягає в розробці
конкретних дій що направлені на реалізацію намічених цілей в процесі
управління активами та пасивами на короткострокову перспективу до 1 року.
Здійснюється на основі постійного інтегрування комплексних показників
стратегічного плану з отриманими за певний період, їх корегування відповідно
до стратегічного плану та основних цілей управління, що обумовлене
виявленням впливу або безпосередньої дії раніше не врахованих чинників.
Оперативне управління активами та пасивами банків зосереджене на
управління активами та пасивами, яке орієнтоване на середньострокову
перспективу.

Основним

критерієм

на

оперативному

рівні

виступає

забезпечення прибутковості та раціональності розподілу фінансових ресурсів
банку, яке відбувається на основі проведення оцінки та моніторингу активних
та пасивних операцій за ознакою прибутковість-ризикованість.
Кожен з виділених рівнів управління активами та пасивами характеризується
специфічними об‘єктами, суб‘єктами та інструментами управління.
В основу організації й реалізації основних стратегічних цілей банку
покладено систему управління активами та пасивами, яка визначає філософію
управління банком й спрямована на ефективне функціонування й розвиток
банківських установ у сучасних умовах інтегрування й поширення глобальних
дисбалансів світової економіки.
Розуміння системи управління активами та пасивами банків будується на
визначені топ-менеджменту банком як процесу встановлення, регулювання та
розвитку самоорганізованої поведінки окремих індивідів та їх груп, які
об‘єднуються як нерозривне ціле.
Для створення ефективної системи управління активами та пасивами
банків необхідно: визначення основних цілей процесу управління активами та
пасивами банку відповідно до стратегічної мети банку; проведення оцінки
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фактичного потенціалу банку; виявлення й обґрунтування найбільш суттєвих
чинників впливу мікро- та макро- середовища; раціональне використання
стратегій управління та обґрунтування найбільш оптимальних; визначення
теоретико-методологічних підходів та розробка методики реалізації основних
стратегічних цілей процесу управління; оцінка ефективності використання
підходів стратегічного управління, виділення основних помилок й нових
перспективних напрямів зростання.
В умовах політичної та соціально-економічної нестабільності банків
України одним із найважливіших методик управління банком виступає
розробка системи забезпечення раціональної діяльності, що дасть можливість
банку стабільно й перспективно зростати, реалізуючи всі наявні можливості, які
є одним із основних факторів успіху існування банку.
Система реалізується суб‘єктами управління, які складають організаційну
її структуру. Найважливішою передумовою управління активами та пасивами
банків є створення раціональної організаційної структури, яка забезпечує
інтегрування всіх рівнів й бізнес-процесів структурних елементів топменеджменту в процесі прийняття управлінських рішень [3].
Трансформація банків у сучасних умовах ставить нові вимоги щодо
аналізу їх діяльності з необхідністю врахування її суттєвого впливу на
економічний розвиток, визначення основних тенденцій у функціонуванні
банківського сектору й окреслення невідкладних напрямів щодо розвитку й
вдосконалення банківських продуктів та пошуку нових шляхів до управління
активами та пасивами. Це обумовлює необхідність постійного удосконалення
та інтерпретації системи управління активами та пасивами банківських установ
з урахуванням реальної соціально-економічної ситуації для забезпечення
стабільного й стійкого існування фінансового сектору України та досягнення
стратегічних цілей банку.
Актуальність побудови системи управління активами та пасивами
банківських установ являється досить доречним у сучасних умовах, що
дозволить банкам досягти визначених стратегічних цілей в управління й
забезпечить фінансову стабільність, платоспроможність шляхом оптимального
балансування прибутковості та ризикованості.
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Водночас, система управління має визначати суб‘єкти, об‘єкти, мету,
завдання, принципи, методи, інструменти, забезпечення щодо її реалізації.
Взаємозв‘язок та єдність кожного елемента системи управління забезпечують
реалізацію ключових завдань в процесі управління, а саме:
– дослідження

основних

теоретичних

засад

щодо

сутності

та

управління

та

необхідності системи управління активами та пасивами банків;
– обґрунтування чинників впливу на результат управління;
– вдосконалення

методики

оцінки

ефективності

використання фінансової стратегії;
– формування системи управління активами та пасивами в концепції
контролінгу;
– розробка параметричної моделі оптимізації структури портфелів
активів та пасивів банку з метою прогнозування кривої доходності банку.
З представленого вище, доречно визначити основні науково-методичні
аспекти сутності системи управління активами та пасивами банків.
1. Система управління активами та пасивами банків включає: об‘єкти та
суб‘єкти. До суб‘єктів управління відносяться особи, що мають суттєвий
вплив при прийняті рішень у сфері управління активами та пасивами банку.
Об‘єктом управління виступає процес управління активами та пасивами
направлений на зростання вартості власного капіталу в умовах волатильності
мікро- та макро- середовища.
2. Ієрархія системи будується за окремими рівнями управління активами
та пасивами банку (стратегічний, тактичний, оперативний).
3. Базисом створення й функціонування системи управління активами та
пасивами банку є принципи – загальні та специфічні.
4. Систему управління активами та пасивами необхідно будувати та
пов‘язувати із стратегічною метою банку та розглядати у межах концепції
контролінгу.
5. Система управління активами та пасивами не є статичним утворенням,
а постійно перебуває в динамічному розвитку тому, доречно проводити оцінку
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чинників макроекономічного та внутрішньобанківського

впливу в яких

функціонує банк, і відповідно до їх змін вносити корективи до процесу
управління та здійснювати їх адаптування.
Як і будь-яке управління, управління активами та пасивами банку
здійснюється на різних рівнях: стратегічний, тактичний, оперативний. Варто
зауважити, що рівні виділяються залежно від цілей.
Метою стратегічного рівня є забезпечення необхідного рівня зростання
вартості власного капіталу в умовах волатильності мікро- та макро- середовища
[1, с.116-118].
Основною метою тактичного рівня управління є оптимізація фінансових
потоків, що спрямовано на забезпечення зростання чистої процентної маржі та
раціональності використання фінансових ресурсів банку при дотримані
допустимих рівнів ринкових ризиків.
Метою оперативного рівня управління є дотримання обов‘язкових та
внутрішніх економічних нормативів щодо збалансування ліквідності й
валютного ризику. Кожен рівень системи управління активами та пасивами
банку характеризується своїми об‘єктами, інструментами та суб‘єктами.
Так, спостережна рада затверджує стратегію управління активами та
пасивами банку. Правління банку займається реалізацією затвердженої
стратегії управління активами та пасивами банку. Ревізійна комісія контролює
дотриманням банком нормативних актів, виконання рішень правління та
доопрацювання недоліків й зауважень виявлених проведеними перевірками.
До функцій Комітету з управління активами та пасивами (КУАП) належать
обґрунтування фінансових стратегій, визначення допустимого рівня ризиків,
оцінка обсягів достатності капіталу, вибір інструментарію хеджування
ризиків, оцінювання структурних змін в доходах та витратах, визначення
прийнятної структури й якості активів та пасивів банку). Казначейство
займається забезпеченням ресурсами, визначенням потреб у ліквідних коштах,
прогнозуванням й аналізом коливань процентних ставок, надання клієнтам
спектру послуг й операцій на грошових та капітальних ринках; управління
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структурою портфелів активів і пасивів шляхом використання різних за видами
та строками інструментів відповідно до директив, прийнятих Комітетом з
управління активами та пасивами й правління банку.
Кредитний та тарифний комітети відповідальні за процеси прийняття
управлінських рішень щодо залучення та розміщення коштів й встановлення
відповідних тарифів за використання даних послуг. Департамент ризикменеджменту здійснює оптимізацію потенційних можливостей, розміру
капіталу, ризиків та темпів зростання банку; реалізація системного підходу до
оцінки і управління ризиками; підтримка поточної діяльності Комітету з
управління

активами

та

пасивами;

створення

раціональної

структури

контролю).
Основним об‘єктом управління на тактичному рівні є фінансові потоки та
дотримання обов`язкових економічних нормативів банку, яке здійснюється за
допомогою таких інструментів як декомпозиційний аналіз й оцінка внеску
банківських продуктів у фінансовий результат банку.
Суб‘єктами управління виступають: департамент внутрішнього контролю
який займається проведенням аудиторських перевірок банку, надання
контрольних даних менеджерам для прийняття ними рішень, оперативний
контроль за операційною діяльністю правління; фінансово-аналітична служба
(збір, фіксація й інтерпретація первинної інформації, що надходить із
зовнішнього середовища й локальних баз даних (структурних підрозділів
банку; узагальнення

й систематизація інформації; формування звітності;

департамент фінансового планування й моніторингу (розробка стратегічного
плану формування фінансових потоків банку, контроль, регулювання й
моніторинг вхідних та вихідних потоків)
На оперативному рівні об‘єктом системи управління активами та пасивами
банків є фінансові потоки, чиста процентна маржа, відкриті позиції для
прийняття ринкових ризиків. Основними дієвими інструментами управління на
даному рівні є аналіз та моніторинг відкритих позицій з необхідністю
дотримання платіжного календаря.
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Основними суб‘єктами управління виступають: керівники структурних
підрозділів, відповідальні менеджери мідл- фронт- та бек-офісів банківського
бізнесу (виконання функцій й обов‘язків яких забезпечує рівноважне
управління активними та пасивними операціями).
Основні результати системи управління мають відповідати певним
принципам, що накладають суттєвий відбиток на самий топ-менеджмент банку
і обов‘язково має виконуватись на кожному етапі. Розглядаючи основні
фундаментальні

положення

банківського

менеджменту

під

принципом

управління виділяють ключові норми, вимоги, правила в сфері управлінської
діяльності, відповідно з якими формуються й розвиваються системи топменеджменту організації [4, с. 27].
Результативне існування системи управління активами та пасивами банків
неможливе без нормативного забезпечення: нормативно-правових актів,
постанов та наказів, які регламентують діяльність банку в сфері управління
активами та пасивами; технологічного та технічного забезпечення за
допомогою якого забезпечується автоматизація фінансової діяльності із
використанням ІТ технологій й впровадження новітніх технологій, що
допомагають оптимізувати роботу банку; кадрового забезпечення, яке
характеризується

кваліфікованими

банківськими

менеджерами

в

сфері

управління активами та пасивами.
Ефективність управління даної системи полягає в раціональності
використання основних підходів й принципів управління як загальнонаукових
так і специфічних в основі яких лежать наступні: узгодженість, об‘єктивність,
оперативність, демократизм, комплексність, системність, єдність, ефективність,
дієвість, оперативність, адаптивність, що дозволяють забезпечити досягнення
стратегічної мети й завдання в процесі управління.
Вагоме значення в системі управління активами та пасивами банку має
соціальна відповідальність банку яка характеризується комплексом цінностей,
заходів, що направлені на покращання ділової репутації й іміджу й
визначається впливом банку в економічній, соціальній, екологічній сферах.
249

Реалізація принципу соціальної відповідальності має базуватись не лише
на запобігання негативним наслідкам діяльності, а й на досягнення кінцевого
результату, що виступає як основа забезпечення конкурентних позицій,
збільшення частки на ринку, зростання прибутковості.
Основною метою запропонованої нами системи управління активами та
пасивами є обґрунтування науково-методичних підходів й розробка практичних
засад щодо управління активами та пасивами банку з метою зростання вартості
капіталу банку та його фінансових показників, дотримання прийнятного рівня
ризику в умовах динамічного впливу зовнішнього середовища.
Ефективність

взаємодії

зазначених

компонент

системи

управління

активами та пасивами банків усебічно залежить від їх комплексного поєднання
в процесі збалансованої оптимізації структури портфелів активів та пасивів як
окремого банку, так і банківської системи в цілому.
Розглядаючи сучасні аспекти топ-менеджменту, а саме відсутність й
необхідність формування системи управління активами та пасивами банку, яка
б відповідала трансформаційному розвитку фінансового сектору, слід
відзначити, що сам процес управління об‘єднує в собі управління пасивними й
активними операціями банків як єдине нерозривне ціле – систему.
Отже, системне узагальнення процесу управління активами та пасивами
банківських установ обґрунтовує пріоритетний вплив як функцій управління,
так і базових принципів, що визначають логічну послідовність основних етапів
процесу управління, для досягнення кінцевих результатів, які регламентовані
стратегією банку.
Доведено, що в умовах глобальних фінансово-економічних дисбалансів
забезпечення стабільності й ефективності діяльності неможливе

без

впровадження системи управління активами та пасивами банків.
Побудова системи управління активами та пасивами банку обумовлює всі
необхідні передумови для того, щоб суб‘єкти різних структурних та
відповідальних рівнів топ-менеджменту уявляли майбутнє своєї організації та
розвивали її стратегічні можливості.
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У цілому можна стверджувати, що реалізація управління активами та
пасивами банківських установ здійснюється через систему управління із
використанням різноманітних статистичних методів, економіко-математичних
інструментів й моделей управління, які дозволяють досить точно передбачити й
спрогнозувати зміни, як внутрішньобанківського так і макроекономічного
середовища шляхом впровадження стратегічного управління активами та
пасивами.
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
СТРАХОВИКІВ
Розглянуто та досліджено дефініцію фінансової стійкості страховика та
виявлено її взаємозв’язок з іншими індикаторами його функціонування;
систематизовано чинники, що визначають і забезпечують фінансову
стійкість страхових компаній; проаналізовано діяльність страхової компанії
та з’ясовано їхні особливості досягнення та забезпечення фінансової
стійкості.
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Діяльність страхових компаній полягає в забезпеченні неперервності
відтворювального процесу, що є гарантією підтримки майнових і фінансових
інтересів страхувальників при настанні несприятливих подій. Проте для
підтримання цієї стабільності страховики мають самі бути фінансово стійкими.
Участь у грошових перерозподільчих відносинах, пов‘язаних із формуванням
грошових фондів, які призначені для відшкодування збитків потерпілим
клієнтам, визначає специфіку діяльності страхової компанії та важливість
забезпечення й утримання нею фінансової стійкості.
Проблемам теорії та практики страхування присвятили свої дослідження
такі вітчизняні вчені як Базилевич В. Д., Баранов А. Л., Бігдаш В. Д., Безугла В.
О., Вовчак О. Д., Гаманкова О. О., Добош Н. В., Іванюк І. С., Кнейслер О.,
Маруженко Д. С., Нагайчук Н. Г., Нечипорук Л. В., Осадець С. С., Ткаченко Н. В.,
Шірінян Л.В., Шумелда Я. П. А також зарубіжні вчені, серед яких Вагнер А.,
Гварліані Т. Є., Гвозденко А. А., Дубровина Т. А., Коломін Є. В., Коньшин В. К.,
Манес А., Нордхаус В., Орланюк-Малицька Л. О., Палкін А. В., Райхер В. К.,
Рейтман Л. И., Сухов В. А., Тронін Ю. Н., Турбина К. Є., Хемптон Дж. Д.,
Чернова Г. В., Юлдашев Р. Т., Юрченко Л. О., Яшина Н. М.
У вітчизняній економічній літературі відсутній чіткий підхід до
трактування суті фінансової стійкості страховика, а у страховому законодавстві
взагалі не визначено цього поняття. Ця ситуація призводить до ототожнення
фінансової стійкості з іншими характеристиками діяльності страховика –
надійністю, платоспроможністю, ліквідністю, безпекою. Взаємозаміщення
термінів виникає внаслідок намагання визначити явище без обґрунтування його
основ.
Розглянемо основні підходи до визначення суті фінансової стійкості
детальніше.
Доволі поширеним є ототожнення фінансової стійкості з надійністю
страховика. В науковій літературі відбувається підміна цих двох понять, хоча
вони мають різне значення. Так, Б.Ю.Сербиновський надійність в економіці
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визначає як стійкість економічної, фінансової установи, організації, фірми до
будь-яких колізій, змін кон‘юнктури ринку [3]. Вітчизняний економіст
Я.Шумелда [4] також визначає фінансову надійність показниками стійкості.
Надійність страхової компанії, на наш погляд, визначають насамперед такі
чинники:

професіоналізм

і

фінансова

етика

персоналу

страховика,

корпоративна культура, імідж (репутація) компанії, якість страхових послуг.
Розуміння фінансової стійкості як платоспроможності характерне для
М.Александрової, А.Єрмошенко, Я.Шумелди [1; 2; 4], які визначають її як
здатність страховика виконати свої зобов‘язання протягом тривалого періоду.
Зокрема, Я.Шумелда зазначає, що фінансову надійність у широкому
понятті слід розуміти як можливість виконати взяті на себе зобов‘язання
протягом часу їхнього існування. Економічною передумовою фінансової
надійності страхової компанії є наявність певного співвідношення між
величиною

зобов‘язань

компанії

та

розміром

коштів,

якими

вона

розпоряджається [4]. Цей підхід застосовують у зв‘язці «ліквідність страхової
компанії – платоспроможність – стійкість». Такий збіг виникає при зміщенні
підходів до ліквідності як до характеристики фінансового стану підприємства
та

як

до

ліквідності

господарюючого

балансу.

суб‘єкта

При

ліквідність

оцінюванні
є

однією

фінансового
з

стану

характеристик

платоспроможності, а при оцінюванні балансу платоспроможність – це умова
його

ліквідності.

Платоспроможністю

страховика

називають

здатність

страхової компанії своєчасно та у повному обсязі відповідати за своїми
зобов‘язаннями [4]. Вона оцінюється показниками ліквідності активів компанії.
Отже, фінансова стійкість страхової компанії – це здатність реагувати на
змінні умови зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності шляхом
посилення управління якісним і кількісним складом активів і пасивів компанії
та найбільш ефективного використання знань працівників без припинення
виконання взятих зобов‘язань і подальшого розвитку. Метою цього процесу є
забезпечення:
1) зростання прибутку та власного капіталу страховика;
2) платоспроможності страхової компанії;
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3) життєздатності та розвитку страховика в умовах прояву ризиків.
Cтраховик є фінансово стійким, якщо його потенціал перевищує силу
впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Водночас, страхова компанія не може
бути стійкою щодо всіх ризиків, тому вона є тоді більш фінансово стійкою,
коли може протистояти значній кількості негативних чинників.
Фінансова стійкість страхової компанії залежить від багатьох вихідних
умов і різних чинників, які можна згрупувати відповідно до видів діяльності
страховика.
1. Загальногосподарські:
- наявність власних коштів у страховій компанії;
- диверсифікація діяльності;
- ефективний оперативний менеджмент;
- стратегічне бачення досягнення мети діяльності;
- репутація страховика.
2. Пов‘язані зі страховою діяльністю:
- правильний розрахунок страхових тарифів і збільшення кількості
застрахованих об‘єктів;
- збалансований страховий портфель і умови страхування;
- оптимально сформовані страхові резерви;
- операції перестрахування.
3. Пов‘язані з фінансовою діяльністю:
- оптимальне ефективне розміщення тимчасово вільних коштів з
дотриманням законодавчих вимог;
- використання нових фінансових інструментів;
- тенденції та зміни на фінансовому ринку.
Найважливіше значення у забезпеченні та збільшенні фінансової
стійкості страхової компанії, на наш погляд, мають її фінансові ресурси та
ефективне внутрішнє управління ними.
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Проаналізуємо діяльність страхової компанії ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» та
з‘ясовано їхні особливості досягнення та забезпечення фінансової стійкості
розглянувши джерела фінансових ресурсів, та їхню зміну протягом трьох
досліджуваних років, 2012-2014 роки. Це дозволить нам побачити фінансове
становище компанії та рівень залежності від інших страхових компаній та
кредиторів.
Економічним змістом фінансової стійкості є забезпечення запасів
компанії стійкими джерелами формування і гарантована платоспроможність.
Так, для визначення типу фінансової стійкості розглянемо суму запасів та
витрат компанії, охарактеризуємо джерела формування запасів і щоб остаточно
визначити тип фінансової стійкості на ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», необхідно
розрахувати показники забезпеченості запасів джерелами їхнього формування
та представимо дані розрахунки в таблиці 1.
Таблиця 1.
Визначення типу фінансової стійкості ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»
за 2012-2014 роки, тис. грн.
2012

2013

2014

Відхилення

1. Джерела формування власних
коштів

198 315

263 880

324 509

60 629

2. Необоротні активи

43 191

261 903

259 092

-2 811

3. Наявність власних оборотних
коштів (ВОК) (р.1-р.2)

155 124

1977

65 417

63 440

4. Довгострокові зобов‘язання

32 375

292 612

251 185

-41 427

5. Наявність власних оборотних
коштів і довгострокових джерел
формування оборотних коштів
(р.3+р.4)

187 499

294 589

316 602

22 013

0

0

0

0

187 499

294 589

316 602

22 013

0

0

0

0

9. Надлишок (нестача) ВОК,

155 124

1977

65 417

63 440

10. Надлишок (нестача) ВОК і

187 499

294 589

316 602

22 013

Показники

6. Короткострокові кредити і позики
7. Загальна величина основних
джерел коштів (р.5+р.6)
8. Загальна сума запасів
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довгостр. позикових джерел покриття
запасів,
11. Надлишок (нестача) загальної
величини основних джерел
фінансових запасів,
12. Тривимірний показник типу
фінансової стійкості
13. Тип фінансової стійкості

187 499

294 589

316 602

22 013

(1;1;1)

(1;1;1)

(1;1;1)

-

Абсолютна
фінансова
стійкість

Абсолютна
фінансова
стійкість

Абсолютна
фінансова
стійкість

-

Таким чином, з наведеної вище таблиці видно, що розмір довгострокових
зобов‘язань в 2014 році становить 251 185 тис. грн., а короткострокові кредити і
позики не змінились за аналізований період.
Слід відзначити, що показник d1 має змінний характер і зменшився за
аналізований період на 89 707 тис. грн., що пояснюється зниженням
довгострокових зобов‘язань. Показники d2 та d3 протягом 2012 - 2014 років
збільшились на 129 103 тис. грн., що є досить позитивною тенденцією
діяльності компанії.
Тип фінансової стійкості представлено у таблиці 2, де наведена коротка
характеристика кожного типу фінансової стійкості, зазначені джерела
фінансування запасів. Отже, виходячи з даних, що отримали при розрахунках
та які представлені в таблиці 1, і інформації з таблиці 2, бачимо, що за всі три
роки, компанія є абсолютно стійкою, що свідчить про високий рівень її
платоспроможності. Компанія являється фінансово незалежною та може
самостійно покрити всі свої витрати.
Таблиця 2.
Типи фінансової стійкості компанії
Тип фінансової
стійкості

Тривимірна
модель

Джерела
фінансування запасів

1. Абсолютна

М=(1;1;1)

Власні оборотні
кошти ( чистий
оборотний капітал)

Високий рівень платоспроможності.
Компанія не залежить від зовнішніх
компаній

Власні оборотні
кошти +
Довгострокові
кредити і позики

Нормальна платоспроможність.
Раціональне використання позикових
коштів. Висока дохідність поточної
діяльності

2. Нормальна
фінансова
стійкість

М=(0;1;1)
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Коротка характеристика фінансової
стійкості

3. Нестійкий
фінансовий
стан

М=(0;0;1)

Власні оборотні
кошти +
Довгострокові
кредити і позики +
Короткострокові
кредити і позики

4. Кризовий
фінансовий
стан

М=(0;0;0)

-

Порушення нормальної
платоспроможності. Виникає необхідність
залучення додаткових джерел
фінансування. Можливе відновлення
платоспроможності
Компанія повність неплатоспроможна і
знаходиться на грані банкрутства

Для більш детальної характеристики фінансової стійкості активів ПрАТ
«СК «ПРОВІДНА», необхідно також провести аналіз відносних показників, що
характеризують фінансову стійкість. Даний аналіз характеризує структуру
джерел фінансування ресурсів компанії, суть фінансової стійкості та
незалежності страхової компанії від зовнішніх джерел фінансування. Ми
розрахували показники фінансової стійкості та порахували відхилення за 20122014 роки в цілому. Дані представлено в таблиці 3.
Таблиця 3.
Показники фінансової стійкості ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»
за 2012-2014 роки

2012

2013

2014

Відхилення за
період в
цілому

1. Коефіцієнт автономії

0,09

0,33

0,46

0,37

2. Коефіцієнт фінансової
залежності

1,54

1,4

1,21

-0,33

3. Коефіцієнт стійкості

0,71

0,5

0,86

0,15

4. Коефіцієнт фінансування
5. Коефіцієнт маневреності
власного капіталу
6. Коефіцієнт концентрації
власного капіталу
7. Коефіцієнт концентрації
позикового капіталу
8. Коефіцієнт довгострокового
залучення позикових коштів

1,39

1,96

1,15

-0,24

0,78

0,007

0,2

-0,58

0,25

0,33

0,46

0,21

0,74

0,66

0,53

-0,21

0,14

0,52

0,43

0,29

Роки

Показники

Таким

чином,

проаналізувавши

коефіцієнт

автономії

протягом

аналізованого періоду зазначимо, що спостерігається позитивна тенденція до
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збільшення. Звернемо увагу, що показник знаходився не в межах нормативного
значення за всі три роки, адже нормативне значення - > 0,5. Це означає, що є
досить

висока

фінансова

залежність

компанії

від

зовнішніх

джерел

фінансування її діяльності.
Зниження у 2014 році коефіцієнта фінансової залежності порівняно з 2012
роком, свідчить про зменшення залежності компанії від позикових коштів
(довгострокові і короткострокові кредити банків, векселі видані, випущені
облігації), що є позитивною тенденцією для підприємства, хоча значення
даного коефіцієнта значно перевищує нормативне. Адже нормативним
значенням є - > 0,5. Станом на 01.01 2015 р. коефіцієнт становить 1,21, це
означає, що при вкладенні в активи компанії 1,21 грн, позиченими є 21 копійка.
Зростання ж цього коефіцієнту свідчило б про нераціональне використання
банківських кредитів і інших позикових джерел, тобто приріст відбувається не
пропорційно з приростом загальної вартості активів компанії.
Також про зростання фінансової стійкості компанії свідчить зростання
коефіцієнта фінансової стійкості з 0,71 до 0,86. Нормативним значення цього
показника є - > 1, і хоч показник не є більше одиниці, але все одно йде до
зростання, що є позитивним. Тенденція до зростання даного показника
говорить про покращення фінансової ситуації ПрАТ «СК «ПРОВІДНА».
В той же час можна сказати, що значення коефіцієнта фінансування в
2014 році, порівняно з 2012 роком, погіршилось, адже воно не знаходиться в
оптимальних межах - ≤ 1. Це є свідченням того, що компанія залежна від
позикових коштів, адже даний коефіцієнт показує, скільки одиниць залучених
коштів припадає на кожну одиницю власних.
Таким чином, проаналізувавши абсолютні й відносні показники
фінансової стійкості страхової компанії, можна зробити висновок, що в 2012
році компанія була менш стійка по деяким показникам, аніж у 2014 році, коли
його стійкість підвищилась. Всі розраховані показники демонструють
позитивні тенденції до покращення протягом аналізованих 2012-2014 років, що
є свідченням стабілізації розвитку страхової компанії.
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Підсумовуючи,

варто

зазначити,

що

фінансова

стійкість

є

довгостроковою характеристикою діяльності страховика. Це потенційна
здатність компанії реагувати на вплив ризиків зовнішнього і внутрішнього
середовища шляхом посилення управління кількісним та якісним складом
активів і пасивів, а також найбільш ефективного використання знань
персоналу. Вона визначається різними вихідними умовами діяльності (достатні
внутрішні ресурси тощо) та сукупністю чинників, які стосуються загальної
стратегії компанії, обраної страхової та інвестиційної політики і дають змогу
формувати та оперативно змінювати структурні ланки компанії як системи.
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М. В. Каташинська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ
ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджено особливості програмно-цільового методу побудови
бюджету на місцевому рівні, а також основні проблеми забезпечення
бюджетного процесу на сучасному етапі в умовах обмежених фінансових
ресурсів, які перешкоджають успішному формуванню та виконанню бюджету.
На підставі даного дослідження визначено умови створення моделі планування
місцевих бюджетів, запропоновано критерії ефективності бюджетних витрат.
259

Ключові слова: програмно-цільовий метод, планування бюджету, місцевий
бюджет, бюджетна програма, оцінка критеріїв ефективності бюджетних
витрат.
Актуальність. Сучасний етап соціально-економічного прогресу України
потребує посилення ролі органів місцевого самоврядування в комплексному
гармонійному розвитку територій. Це зумовлює необхідність пошуку органами
місцевого самоврядування дієвих інструментів управління бюджетними
коштами регіонів, удосконалення методів використання фінансових ресурсів
адміністративно-територіальних утворень, усебічного дослідження суті та
структури видатків місцевих бюджетів.
Одним із таких підходів є програмно-цільовий метод (ПЦМ) формування
бюджетів, який є дієвим і ефективнішим. Його застосування створює необхідні
передумови для забезпечення збалансованості бюджетів у середньостроковій
перспективі, поліпшення рівня надання послуг населенню органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
Проблема формування видатків місцевих бюджетів є надзвичайно
актуальною як з огляду на проведених в Україні реформ міжбюджетних
відносин, так і з огляду на значу роль видатків для економічного зростання
нашої країни.
Аналіз останніх досліджень. Загалом у розробку теоретичних і практичних
аспектів програмно-цільового методу на місцевому рівні зробили значний
внесок такі відомі науковці: Н. Васильєва [3], М.Гапонюк[4], О. Кавчан [5],
В. Коваль [6], Н. Корнієнко [7], О. Криворучко [8], М. Крупка [9], А. Кулай
[10], О. Чечуліна [11], І. Щербіна [12], Ф. Ярошенко [13] та інші. Проте не
зважаючи на значну кількість публікацій з означеної проблематики, значна
кількість питань з покращення функціонування програмно-цільового методу
планування місцевих бюджетів залишаються не вирішеними.
Постановка завдання. Стан розвитку України на даному етапі вимагає від
науковців удосконалення існуючих інструментів формування та виконання
місцевих бюджетів. Метою даної статті є дослідження програмно-цільового
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методу планування місцевих бюджетів та розробка можливих методів його
вдосконалення в умовах обмежених фінансових ресурсів.
Виклад основного матеріалу. Із кожним роком місцеві бюджети набувають
дедалі більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо
вирішення соціально-економічних проблем регіонів, де проживає більшість
населення України. У свою чергу доходи місцевих бюджетів є основою
фінансової бази органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором
регіонального розвитку. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює
економічну

самостійність

місцевих

органів

самоврядування,

активізує

господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру та фінансовий
потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, що
розширює можливості місцевих органів влади у задоволенні потреб населення
[3, с. 171-179].
Одним із дієвих інструментів оцінки ефективності фінансування галузей
бюджетної сфери виступає програмно цільовий метод бюджетування (ПЦМ).
Як відомо, окремі елементи програмно-цільового методу з 2002 року було
запроваджено на рівні державного бюджету. З 2003 року програмно-цільовий
метод випробовувався на рівні місцевих бюджетів України. З 2008 року тривав
експеримент щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому
рівні, у якому взяли участь чимало міст та регіонів України. У новій редакції
Бюджетного кодексу України, що набув чинності з 01 січня 2011 року,20
статтею передбачено застосування програмно-цільового методу на рівні
державного бюджету та місцевих бюджетів (за рішенням відповідної місцевої
ради) [1, с. 176].
Запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
бюджету має такі переваги: забезпечення прозорості бюджетного процесу, що
чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні
кошти, підвищення рівня контролю за результатами виконання бюджетних
програм; забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення оцінки
діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей
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та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного
виконання

бюджетних

програм;

упорядкування

організації

діяльності

головного розпорядника бюджетних коштів (ГРБК) щодо формування і
виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування відповідальності
за реалізацію кожної бюджетної програми між визначеними головним
розпорядником бюджетних коштів (ГРБК) та відповідальними виконавцями
бюджетних програм; посилення відповідальності головного розпорядника
бюджетних коштів (ГРБК) за дотримання відповідності бюджетних програм
законодавчо визначеній меті його діяльності, а також фінансове забезпечення
бюджетних програм і результати їх виконання; підвищення якості розроблення
бюджетної політики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів
[12, с. 3-10].
Головною метою програмно-цільового методу є розподіл бюджетних
ресурсів

відповідно

до

визначених

пріоритетів

(програм)

та

оцінка

результативності використання бюджетних коштів за показниками. Така
методика забезпечує надання інформації щодо використаних ресурсів та
досягнутих результатів, таким чином надаючи можливість посадовцям на всіх
рівнях зробити висновки щодо пріоритетності тієї чи іншої програми та її
корисності для територіальної громади, регіону і країни порівняно з іншими
запропонованими видами послуг в рамках обмежених фінансових ресурсів.
Програмно-цільовий метод (ПЦМ) формування та виконання бюджету є
інструментом, за допомогою якого забезпечується ефективне планування,
управління і досягнення довготермінових цілей. Програмно-цільовий метод у
бюджетному процесі здійснює управління бюджетним процесом – це система
планування та управління бюджетними коштами в середньостроковій
перспективі, спрямована на розробку та реалізацію бюджетних питань. Метод у
перспективі передбачає комплексне вирішення бюджетних питань і досягнення
програм, орієнтованих на кінцевий результат. Багато країн застосовують його з
метою ефективного та результативного використання обмежених бюджетних
коштів [8].
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Чимало зобов'язань, що покладені на органи місцевого самоврядування, не
фінансуються повною мірою через брак коштів і дефіцит бюджету. Однією з
характерних рис місцевих бюджетів сьогодні є високий рівень їх залежності від
дeржaвнoгo бюджету, тому потрібно звернути увагу на перерозподіл
фінансових ресурсів між бюджетом держави та відповідного регіону,
врегулювання передачі бюджетних повноважень місцевим органам влади.
Також існує безліч інших проблем, зокрема це і надання можливостей для
використання бюджетних ресурсів у поєднанні з приватними коштами,
прoгрaмнo-цільoвa спрямованість бюджетного фінансування та ін. [2, с. 171].
Тому не аби яку роль відграє удосконалення механізму формування
доходів місцевих бюджетів що являється неможливим без зміни підходів до
організації і проведення бюджетного процесу, який полягає у запровадженні
середньострокового планування доходів і переході від наявної форми
утримання бюджетних установ до фінансування цільових середньострокових
програм, в яких бюджетні кошти виділяються під конкретну мету. Одним із
джерел бюджетних надходжень на місцевому рівні є власність, яка знаходиться
у розпорядженні місцевих органів влади, яка на сьогодні використовується
недостатньо ефективно. З цією метою потрібна приватизація об‘єктів
комунальної власності, продаж, передача в оренду. У розпорядженні місцевих
органів влади повинні залишатися тільки ті підприємства, що безпосередньо
впливають на життєдіяльність громадян, враховуючи фінансові можливості
бюджету. Збільшення джерел доходів до бюджетів місцевих органів влади
шляхом створення сприятливих умов для широкого розвитку підприємництва –
стратегічний шлях для економічного зростання як регіонів, так і держави в
цілому. Подальше вдосконалення державної політики формування доходів
місцевих бюджетів повинно базуватись на розширенні джерел бюджетних
надходжень, створенні сприятливих умов для прискореного розвитку малого та
середнього бізнесу, підвищенні ефективності використання комунальної
власності територіальних громад [4, с. 184].
Моніторинг програмних показників діяльності бюджетної сфери при
застосуванні

програмно-цільового

методу

дасть

можливість

оцінювати

ефективність використання бюджетних коштів, досягнення мети при реалізації
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бюджетних програм. Для практичного застосування на рис. 1 наведено модель
програмно-цільового бюджетування.
Програма (план) стратегічного
соціально-економічного та
культурного розвитку міста

Галузеві програми1.
Реальна дохідність

Бюджетні
запити3.

Бюджетний прийнятий

ПЦМ

Програми
бюджетних

Моніторинг

Прийняття

установ

програм

управлінських
рішень

Моніторинг виконання бюджету і
програм

Оцінка виконання програм і
бюджету

Прийняття
управлінських
рішень

Контроль за
виконанням
прийнятих
рішень

Рис. 1.Модель програмно-цільового бюджетування
Розроблена модель програмно-цільового методу бюджетування району
(міста) передбачає ув‘язку середньострокових програм галузей бюджетної
сфери з показниками бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних
коштів і проектів місцевих бюджетів за відносними показниками фінансування
та дворівневу систему моніторингу цільових програм і бюджету як на стадії їх
формування, так і в ході виконання [10; 11; 13].
З метою посилення фінансової спроможності місцевих органів влади
пропонується розробка та реалізація багатьох важливих заходів. Отже,
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впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні допомагає
зміцнити та підвищити ефективність бюджетного процесу.
Застосування оцінки програмно-цільового методу робить бюджетний
процес гнучким і, відповідно, забезпечує ефективне використання коштів на
користь громади. Програмно-цільове планування дає змогу розподіляти
ресурси в залежності від досягнення конкретних суспільно значущих
результатів

та

пріоритетів

державної

політики.

Програмно-цільове

бюджетування допомагає оптимізувати обмежені ресурси бюджету, підвищити
результативність функціонування органів влади і якість послуг, що надаються
ними, а також забезпечить підвищення ефективності витрат через економію
бюджетних коштів і зосередження ресурсів на досягненні найважливіших на
даний момент для суспільства завдань (рис. 2).
Основні елементи програмно-цільового методу

-середньострокове стратегічне планування;

-прогнозування доходів місцевих бюджетів на перспективу;
-прогнозування видатків місцевих бюджетів в розрізі бюджетних
програм на перспективу
-розширення джерел фінансування «видатків розвитку»;

Розподіл
ресурсів в
залежності від
досягнутих
результатів

Економічна доцільність
Підвищення
результативності
управлінських
рішень

Економічно
обґрунтована
економія
бюджетних
коштів

Оптимізація
видатків
місцевих
бюджетів

Підвищення якості надання послуг населенню через місцевий бюджет
Оптимізація стратегії розвитку

Рис.2. Вплив програмно-цільового методу на якість формування і
виконання бюджету
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Тому необхідно визначити- цільові показники, які відображатимуть стан
досягнення поставлених завдань. На основі яких буде здійснюватися
планування діяльності, оцінка результативності й контроль за діяльністю
регіональних органів влади. Отже, бюджетні асигнування прямо пов'язані з
функціями (послугами, видами діяльності), а при їх плануванні головна увага
приділяється обґрунтуванню кінцевих результатів у рамках бюджетних
цільових програм відповідно до середньострокових пріоритетів соціальноекономічної політики та в межах прогнозованих на довгострокову перспективу
обсягів бюджетних ресурсів.
Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що у процесі
бюджетного планування вагому роль відіграють перспективний фінансовий
план

і

реєстр

витратних

зобов'язань.

Створювані

з

їх

допомогою

середньострокові рамки бюджетного планування покликані забезпечити
поліпшення прозорості й якості управлінських рішень, а також їх стабільність в
середньостроковій перспективі. Середньостроковий фінансовий план повинен
собою являти стратегію бюджетного фінансування на цей період відповідно до
цілей і завдань, відображених у програмі соціально-економічного розвитку
регіону [5].
Програмно-цільовий

метод

формування

бюджету

вперше

був

використаний у Сполучених Штатах Америки в середині 60-х рр. з метою
планування доходів і витрат не бюджету держави чи територіальної громади, а
плану доходів і витрат автомобілебудівної компанії «Форд», яку на той час
очолював Роберт Макнамара. Вперше його було застосовано на рівні держави
тим самим Робертом Макнамарою з метою розробки кошторису міністерства
оборони Сполучених Штатів Америки, яке він очолював дещо пізніше.
Практика застосування цього методу свідчить про його переваги, порівняно з
іншими методами, що використовуються в процесі розробки проектів
бюджетів. Саме це сприяло використанню програмно-цільового методу
бюджетного планування в світовій практиці [7, с. 147-152].
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Принципам, на яких ґрунтується бюджетна система України, оптимально
відповідає програмно-цільовий метод формування й виконання бюджетів.
Оскільки програмно-цільовий метод бюджетування дає змогу досягти кращих
результатів виконання завдань щодо підвищення якості надання державних
послуг і ефективності використання бюджетних коштів, то першим кроком
бюджетної реформи має бути широке та повноцінне застосування його на всіх
рівнях бюджетної системи, яке використовується в багатьох країнах
світу [9, с. 23].
Згідно

досліджень

Інституту

бюджету

та

соціально-економічних

досліджень (ІБСЕД) в основі бюджетування, орієнтованого на результат,
лежить ефективність та прозорість бюджетних видатків. На сучасному етапі
розвитку методів бюджетного управління, багато країн застосовує програмноцільовий метод для підвищення ефективності та результативності використання
обмежених бюджетних коштів (табл. 1).
Таблиця 1
Світовий досвід запровадження програмно-цільового – методу в
бюджетуванні
Країни

Рік впровадження програмно- Характеристика бюджетного управління
цільового методу

Сполучені
Штати
Америки

У 1950 р. прийнятий закон Встановлювалась необхідність відображати
«Про бюджет та процедури в бюджеті не структуру видатків за видами
бюджетної звітності»
діяльності, а очікуваний результат від
реалізації певних програм чи виконання
державних функцій
У 1988 р. реформа державного Проведення
комплексного
аналізу
управління з запровадження ефективності
управління
бюджетними
бюджетування, орієнтованого ресурсами та розробки пропозицій щодо
на результат (БОР)
його вдосконалення
У 1995 р. застосування у всіх Здійснюється планування, вимірювання
міністерствах і відомствах результативності та складається звітність
федерального рівня принципів про результати діяльності відомств. Такі
програмно-цільового методу
звіти є основним джерелом інформації про
соціально-економічну ефективність
У 1997 р. прийнято рішення В процесі розроблення проекту бюджету
при
підготовці уряд визначає кінцеві результати у вигляді
середньострокового бюджету суспільно важливого ефекту, при цьому
на 1999-2000 рр.
розробляється система показників з метою
оцінки соціальної та економічної діяльності

Англія

Канада

Австралія
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Аналіз досвіду використання програмно-цільового методу засвідчує
різний рівень його використання, що залежить від особливостей бюджетної
системи в кожній країні [ 6, с. 326-328].
Висновки та пропозиції. З вище наведених даних можна проаналізувати
що програмно-цільовий метод планування бюджетів застосовується в багатьох
країнах, та визнаний в них як найефективніший в організації державних витрат.
Що як ніколи є актуальним для України протягом трьох останніх років. Отже
програмно-цільовий метод планування місцевих бюджетів – це перший крок на
шляху до реформування фінансової системи, особливо на даному етапі в
умовах обмежених фінансових ресурсів, оскільки програмно-цільовий метод
являється дієвим інструментом планування та виконання бюджету на середньо
строкову перспективу, і орієнтований на досягнення мети відповідно до
встановлених пріоритетів. Але для того щоб програмно-цільовий метод став
більш дієвим слід вдосконалити ступінь виконання програм, адже на даному
етапі більшість з них не виконується. Для того щоб оптимізувати програми
потрібно

підвищити

ступінь

їх

фінансування.

Для

цього

необхідно:

удосконалити процес розробки (планування) програм, щоб забезпечити
виділення запланованих коштів із усіх джерел у достатньому обсязі та у
визначений час для виконання плану фінансування передбачених заходів;
активізувати роботу з імплементації європейського досвіду поступового
відходу від фінансування програм за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів і
переходу до ефективної мобілізації небюджетних коштів, активного залучення
додаткових джерел фінансових ресурсів. Адже важливою умовою задля
ефективного провадження даного методу є його результативність.
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УДК 368.9.06(045)
О.В. Квасюк
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ
Досліджено особливості функціонування медичного страхування як елементу
системи соціального захисту населення. Визначено ряд проблем, які
утримують розвиток обов’язкового медичного страхування та запропоновані
напрями розвитку медичного страхування в цілому.
Ключові слова: соціальне страхування, медичне страхування, добровільне
медичне страхування (ДМС), обов’язкове медичне страхування (ОМС),
соціальний захист населення.
Реформування економіки України в умовах становлення ринкових
відносин потребує відповідних змін у системі соціального захисту населення.
Перш за все це стосується охорони здоров‘я громадян.
Існуюча в Україні система охорони здоров‘я, побудована переважно на
бюджетних

засадах,

продемонструвала

свою

неефективність.

Дефіцит

фінансових ресурсів наклав суттєві обмеження на розвиток інфраструктури
медичної галузі, рівень та якість медичної допомоги.
Право людини на охорону здоров‘я, згідно зі ст. 11 Європейської
соціальної хартії, зобов‘язує Україну, як і інші держави, створити відповідні
умови для його реалізації. Це стає можливим лише на основі перебудови
системи охорони здоров‘я та пошуку нових джерел її фінансування. Досвід
розвинених країн світу доводить, що досягнення цієї мети можливе шляхом
запровадження страхової медицини. Страхова медицина виступає реальною
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альтернативою бюджетному фінансуванню, яке вже не спроможне забезпечити
конституційне право громадян на отримання безоплатного медичного
обслуговування. Розвиток медичного страхування є об‘єктивною потребою, яка
продиктована необхідністю забезпечити надходження коштів до галузі охорони
здоров‘я.
В Україні основні проблеми теорії та практики страхування (у т.ч.
медичного страхування) в умовах ринкової економіки досліджували вчені
Т. Артюх, В. Базилевич, К. Базилевич, О. Гаманкова, М. Мних, С. Горянська,
С. Осадець, Т. Ротова, В. Рудень, Р. Смоленюк, Я. Шумелда, Н. Нагайчук,
С. Юрій та інші. Серед зарубіжних науковців необхідно назвати Н. Адамчука,
А. Аткінсона,

Е. Берковіца,

К. Блека,

Р. Болла,

В. Глейзера,

П. Коха,

В. Крістофоліні, Е. Коломіна, Л. Рейтмана, Т. Федорову, С. Ханта, В. Шахова та
інших фахівців.
Надання якісної медичної допомоги є важливою та невід‘ємною складовою
системи соціального захисту населення. Де б не знаходився громадянин
України та яке б не було у нього матеріальне становище, при настанні
непередбачуваної з його здоров‘ям ситуації, він має отримати гідну медичну
допомогу.
Система соціального захисту населення складається з таких елементів:
– соціальне страхування;
– державна соціальна допомога;
– державні соціальні гарантії [1].
В свою чергу, соціальне страхування в Україні, згідно Закону України
«Основи

законодавства

про

загальнообов‘язкове

державне

соціальне

страхування» [2], поділяється на такі види:
– пенсійне страхування;
– медичне страхування;
– страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
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– страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням ;
– страхування на випадок безробіття.
Так як, медичне страхування є складовою соціального страхування, а
останнє в свою чергу є складовою соціального захисту, то це дає підстави
погодитися з думкою багатьох відомих вчених, що медичне страхування є
елементом системи соціального захисту населення України.
Проте, варто відмітити, що медичне страхування як елемент системи
соціального захисту населення України і досі не працює в повному обсязі.
Медичне страхування – це елемент системи соціального захисту населення
щодо охорони здоров‘я, який забезпечує компенсацію витрат населення на
медичне обслуговування.
Розрізняють обов‘язкове та добровільне медичне страхування.
Медичне страхування поділяється за формами на обов‘язкове медичне
страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Обов'язкове
медичне страхування реалізується через програми обов'язкового медичного
обслуговування. Воно має особливе значення, оскільки воно є всеохопним,
всезагальним. Це надзвичайно важливо у зв'язку з тим, що будь-яка людина
живе в соціумі, і як жива істота, має право на отримання допомоги у разі втрати
здоров'я, незважаючи на те, чи може вона оплатити цю допомогу. Але в такий
спосіб суспільство не може забезпечити надання допомоги у разі захворювання,
лікування якого вимагає надто великих затрат; надання висококомфортних
умов лікування й та ін. Саме тому систему ОМС доповнює система
добровільного медичного страхування (ДМС).
Добровільне медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у
разі втрати ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією
громадянами витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат,
пов'язаних із підтримкою здоров'я:
– відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням;
– придбанням медикаментів;
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– лікуванням у стаціонарі;
– отриманням

стоматологічної

допомоги,

зубним

протезуванням;
– проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо.
Договір

з

добровільного

медичного

страхування

може,

зокрема,

передбачати:
– ширше право вибору застрахованим пацієнтом медичних
установ, лікарів для обслуговування;
– поліпшення умов утримання застрахованого в стаціонарах,
санаторіях, профілакторіях;
– надання спортивно-оздоровчих послуг та інших засобів
профілактики;
– подовження тривалості після лікарняного патронажу та
догляду за пацієнтом у домашніх умовах;
– діагностику, лікування та реабілітацію з використанням
методів нетрадиційної медицини;
– розвиток системи сімейного лікаря;
ПопулярністьДМС в Україні рік у рік зростає, про що свідчить ріст як
кількості укладених договорів, так і сум страхових платежів.
В даний час на ринку ДМС працюють близько 30 страхових компаній,
середній рівень виплат становить більше 60%. Страхових компаній, що мають
різні можливості, досвід і авторитет. Кожна страхова компанія прагне принести
в страховий бізнес щось своє, що вигідно вирізнятиме її серед конкурентів.[3]
Програми, які пропонують страхові компанії з ДМС, можна поділити на
чотири основні категорії:
– поліклінічне обслуговування, у тому числі аптечне;
– стаціонарне обслуговування;
– послуги невідкладної швидкої медичної допомоги;
– стоматологія.
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Незважаючи на те, що медичне страхування вже перестало бути
ексклюзивною послугою, поліси ДМС, як і раніше, залишаються досить
дорогим задоволенням. Вартість найдешевших продуктів економ-класу
становить близько 300 у. о. на людину на рік, за умови, що до нього увійде
повний набір потрібних послуг: лікування в стаціонарі, невідкладна допомога,
поліклінічне обслуговування і забезпечення медикаментами на всіх етапах
лікування.
Проте значного поширення на вітчизняному страховому ринку воно ще не
набуло, що підтверджує вітчизняна статистика, згідно якої частка послуги
добровільного медичного страхування у загальному об'ємі страхового ринку
складає лише 2,6%, при загальній кількості застрахованих даним видом
страхування у 2% від загальної кількості населення, в т.ч. індивідуальних
страхувальників - менше 1%. Хоча, останнім часом – в умовах кризового
розвитку української економіки – на вітчизняному страховому ринку
добровільне

медичне

страхування

поступово

завойовує

свої

позиції,

поступаючись за темпами зростання хіба що автомобільному страхуванню.
Проте якість цих послуг далеко не завжди виправдовує надії. Наприклад,
труднощі можуть виникнути, коли вам нагально потрібно купити ліки і ви
розраховуєте на відшкодування їхньої вартості від страхової компанії.
Внутрішні

неузгодженості

та

відсутність

договорів

між

страховими

компаніями, лікарнями та аптеками не повинна впливати на інтереси
споживачів страхових та медичних послуг.
Проект закону «Про загальнообов‘язкове державне соціальне медичне
страхування» можна віднести до основних законодавчих актів, що створюють
основу для розвитку охорони здоров‘я; його введення справлятиме значний
вплив на добробут населення і громадське здоров‘я.
Із запровадженням медичного страхування в нашій країні пов‘язано надто
багато сподівань, тому проект цього закону викликає багато суперечок серед
фахівців та медичної громадськості. Попри деякі очевидні переваги та недоліки
згаданого проекту, можна сказати, що запровадження медичного страхування
невиправдано затягується. [4]
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Зараз розвиток системи охорони здоров‘я в Україні відбувається в умовах
внутрішніх протиріч соціально-економічного розвитку держави. Галузь
потерпає від непослідовної соціально-економічної політики, нерівних умов для
ведення

медичної

практики

різними

суб‘єктами

господарювання

та

несприятливого інвестиційного клімату в галузі охорони здоров‘я.
Україна

на

сьогодні

перебуває

на

стадії

впровадження

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Згідно
проведених економічних розрахунків ОМС дасть додатково до бюджетної
частини фінансування 7,54 млрд. грн. у рік. Незважаючи на помітні переваги,
його введення в Україні гальмується немає однорідного підходу до
законопроекту про ОМС. [5]
Система охорони здоров'я України знаходиться на небезпечно низькому
рівні. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в недостатньому
фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства, застарілій моделі
медичної освіти. Фінансування з державного бюджету щорічно збільшується,
але це не впливає на зниження негативних тенденцій у стані здоров'я населення
(наприклад, у 2010 році на 13,5%,тобто на 800 млн. грн) В країні продовжується
свідомо утримуватись неефективна і недієздатна система охорони здоров'я, яка
не задовольняє ні хворих, ні медиків.[6]
Так, за показниками вітчизняного страхового ринку добровільного
медичного страхування за період 2010-2012 рр. простежується приріст валових
страхових премій з 511495,5 тис. грн у 2010 р., 690522,1 тис. грн у 2011 р., до
972594,8 тис. грн у 2012 р. Проте, така тенденція зростання страхових платежів
по ДМС одночасно простежується на ряду із зростанням валових страхових
виплат: з 289208,0 тис. грн у 2010 р., 393812,9 тис. грн у 2011 р., до 540782,9
тис. грн у 2012 р.[7]
В Україні з бюджету на охорону здоров‘я виділяється щороку до 3,5-4,5%
ВВП. Якщо приплюсувати до них гроші від населення, яке воно дає лікарям, то
за рік набігає 7,5% ВВП, що дорівнює витратам провідних країн світу. Але такі
суми, на жаль, не ефективно використовуються в країні, що в кінцевому
результаті відбивається на її громадянах [8].
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Існує ціла низка проблем, які стримують розвиток медичного страхування
в Україні. Серед них можна виділити:
–

відсутність системи підготовки спеціалістів;

–

низький рівень зарплат та надходжень премій;

–

безвідповідальність

страховиків

перед

страхувальниками;
–

відсутність законодавства, яке б регулювало медичне

страхування, недостатню інформованість населення щодо переваг і
недоліків медичного страхування.
Основною проблемою, що постає у сфері медичного обслуговування є
невідповідність існуючим потребам обсягів коштів, що спрямовуються на
фінансування цієї галузі з офіційних джерел. Це явище сприяє розвитку
корупції, розвитку тіньової економіки. Діюча система медичного забезпечення
в Україні перебуває в глибокій фінансовій кризі, що характеризується
нерівномірним розподілом ресурсів у системі, низьким рівнем розвитку
надання первинної медичної допомоги, низькою часткою видатків на охорону
здоров'я по відношенню до ВВП. [8]
За

рівнем

розвитку

охорони

здоров‘я

можна

судити

про

стан

цивілізованості країни. Здоров‘я громадян є найвищим благом для суспільства.
Сучасні соціально-економічні (фінансові) реалії нашого життя вимагають
урізноманітнення джерел фінансування галузі охорони здоров‘я.
Тому здійснювати ефективну реформу системи охорони

здоров'я

неможливо без єдиної політичної волі та розуміння мети і шляхів
реформування як органів центральної законодавчої і виконавчої влади, так і
органів місцевого самоврядування. Для забезпечення підтримки реформи
суспільством, громадянами, заради яких функціонує галузь охорони здоров'я,
обов'язково треба підвищувати рівень громадської обізнаності.
Першим кроком у реформі є необхідність створення на рівні міст і районів
центрів первинної медичної допомоги з повним адміністративним, фінансовим і
функціональним

розмежуванням

їх
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діяльності

від

вторинного

рівня.

Вдосконалення системи первинної медико-санітарної допомоги та її розвиток
на засадах сімейної медицини, перш за все, забезпечення доступу населення не
тільки міст, але й сіл та селищ, до кваліфікованої та сучасної медичної
допомоги, а також концентрацію уваги на заходах профілактики хвороб на рівні
сімейного лікаря.
Існуюча система державних трансфертів до рівня села, селища та міста не
дозволяє забезпечити якісну медичну допомогу на всіх рівнях через
розпорошення наявних ресурсів. Тому необхідно здійснити консолідацію
коштів, що виділяються на первинну медичну допомогу, на рівні районних
бюджетів та бюджетів міст обласного підпорядкування.
Крім вирішення зазначені вище проблем щодо впорядкування бюджетного
законодавства, вдосконалення первинної медичної допомоги вимагає:
–

подальшого розвитку всіх дозволених законодавством

організаційно-правових

форм

діяльності

лікарів

загальної

практики/сімейних лікарів;
–

створення такого принципово нового для України типу

медичних закладів як центр первинної медичної допомоги;
–

запровадження

нових

механізмів

фінансування

діяльності сімейних лікарів;
–

прискорення підготовки необхідної кількості лікарів

сімейної медицини за програмами, що враховують кращий
світовий досвід та подальшу перекваліфікацію лікарів-терапевтів
та

лікарів-педіатрів

за

спеціальністю

"лікар

загальної

практики/сімейний лікар";
В умовах фінансово-економічної кризи необхідно створити єдину
загальнодержавну систему екстреної медичної допомоги та забезпечити
координацію діяльності і наступність в наданні медичної допомоги при
надзвичайних ситуаціях. Екстрена медична допомога має бути доступною, що
означає забезпечення приїзду відповідних бригад до пацієнтів у межах 10-ти
хвилин в містах та 20-ти хвилин в сільській місцевості.
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Принциповою

особливістю

обов'язкового

медичного

соціального

страхування є узгодження обсягів державних гарантій щодо надання медичної
допомоги з фінансовими ресурсами системи.
Таким чином, потрібна перебудова економіки охорони здоров'я і вона
повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної
схеми фінансування, що передбачає обов'язковий перехід від бюджетної
системи

фінансування

до

змішаної

бюджетно-страхової

системи,

що

фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних
форм власності з елементами добровільного медичного страхування населення.
Таким чином, державна політика розвитку медичного страхування як частина
загальної соціальної та економічної політики України повинна визначати
основні принципи, напрями і форми економічного впливу у сфері соціального
захисту населення. Медичне страхування має бути підтримано нормативноправовою базою; удосконаленням податкової політики та державного нагляду;
підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової культури населення;
підготовкою та перепідготовкою кадрів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
У статі обґрунтовано економічну сутність та значення кредитування
населення.

Досліджено особливості процедури кредитування населення.

Сформульовано пропозиції щодо основних напрямків покращення умов
кредитування населення в Україні.
Ключові

слова:

кредитування

населення,

кредитні

операції,

умови

кредитування, комерційні банки.
Актуальність теми. Сучасний комерційний банк важко уявити без його
кредитної діяльності і, зокрема, без кредитування населення. Адже, як показує
світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять майже
третину загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні
установи, а серед доходів українських банків переважають відсоткові доходи за
кредитами, які становлять більше 70 % загальної їх суми.
З другого боку, кредити відіграють значну роль у формуванні
платоспроможного попиту населення, який, у свою чергу, впливає на розвиток
економіки країни, полегшуючи процес реалізації продукції, прискорюючи
отримання прибутку і доходів державного бюджету.
Попит на послуги кредитування населення поставив комерційні банки
України перед необхідністю вдосконалення методів і форм діяльності в системі
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загального кредитування. У цих умовах набуває актуальності проблема
детального вивчення та аналізу особливостей кредитування населення.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Вагомий внесок в розробку
проблем кредитування населення в Україні внесли такі вчені-економісти, як:
Герасимович А.М., Горалько О.В., Кіндрацька Л.М., Кірєєва О.І., Кириленко
В.Б., Козій І.С., Нетребчук Л.О., Полєтаєва О.С., Плісак С.А., Шульга Н.П.,
Барановський О.І., Васюренко О.В., Корнєєв В.В., Савлук М.І., Соколова А.В.
та інші.
Метою статті є

визначення особливостей кредитування населення в

Україні та обґрунтування шляхів його удосконалення.
Результати досліджень. Можливості населення купувати товари та
послуги залежать в першу чергу від їх матеріального добробуту. Саме дохід,
який залишається у споживачів після виплат всіх поточних необхідних
платежів, є показником того, якими є можливості людей придбавати
різноманітні види товарів та послуг. У випадку, якщо на даний момент таких
можливостей для забезпечення невідкладних потреб не вистачає, досягти
необхідної грошової межі для покращення свого добробуту можна за
допомогою кредиту [1, с. 9]. Кредит є універсальним методом розподілу й
перерозподілу національного доходу, матеріальних, фінансових, і трудових
ресурсів, вирівнювання рівнів прибутковості на основі обігу капіталів в
національній економіці.
Є ще таке визначення терміну «кредит», як збіг економічних інтересів
позичальника та кредитора. Це можливе лише при наявності вільних грошових
коштів у кредитора, які він може надати в кредит, та нестача коштів у
позичальника, при цьому для появлення кредитної угоди основне значення має
договореність про суму, строки, забезпечення та плату за користування
грошовими ресурсами у тимчасове користування [2, с.221]. З допомогою
кредитного процесу виконується взаємозв'язок між двома основними фігурами
ринку кредитування - позичальником та кредитором.
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Розвиток кредитних операцій українських банків в останні роки
підтверджує

зростання

ролі

банківського

кредитування

в

кредитному

забезпеченні попиту населення в необхідності грошових ресурсів. Розвиток
кредитування фізичних осіб відбувається паралельно зі становленням та
розвитком банківської справи і відіграє важливу роль на ринку фінансового
забезпечення та споживання та виконує свою головну функцію – підвищення
купівельної спроможності населення та його життєвого рівня.
У нормально функціонуючій економіці має місце досить жорстка
міжбанківська конкуренція за кредитне обслуговування клієнтів. Можна
виділити такі особливості банківського кредитування населення:
- позичальник самостійно вільно вибирає той банк, в якому б він хотів
отримати позику. Фізична особа має право одночасно брати позики в різних
банках;
- банківський кредит надається при укладенні кредитного договору;
- всі питання, що виникають з приводу кредитування, вирішуються на
договірній основі безпосередньо між банком і позичальником;
- згідно з договором кожний із суб‘єктів кредитних відносин бере на себе
певні зобов‘язання;
- у разі надання позичальникові кредиту в розмірі, що перевищує 10
відсотків власного капіталу, комерційний банк повідомляє про кожний такий
випадок в Національний банк України.
Банківське кредитування фізичних осіб в даний час набуває нових форм
та характеристик. Істотно розширюється база кредитів, які можуть бути надані
банками населенню, більш прийнятними стають умови кредитування; також в
процесі кредитування банки активно почали співпрацювати з сервісними,
страховими, торгівельними та іншими організаціями, прагнучі забезпечити
комплексне

кредитне

обслуговування;

з

метою

розширення

засобів

кредитування виникло електронне банківське обслуговування[3, с.398].
Комерційні банки кредитують фізичних осіб, користуючись власним
положенням про споживче кредитування. Розміри кредитів визначаються,
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виходячи з вартості товарів та послуг, тобто об‘єктів споживчого кредитування.
Відсоткова ставка залежить від кредитних капіталів, ставки НБУ, відсоткової
ставки, яку нараховують при користуванні банком кредитних ресурсів.
Крім

споживчого

кредитування

населення

виділяють

таких

два

найпоширеніших виду кредитування фізичних осіб:
- автомобільне (купівля транспортного засобу в кредит на довгий строк);
- іпотечне кредитування (купівля нерухомості в кредит на довгий строк,
на умовах банку, але за ціною вказаною головним замовником, також в цьому
процесі присутній агент з нерухомості). Договір має бути трьохсторонній.
Іпотечне кредитування населення зумовлює співпрацю банківської
установи з основними посередниками:
- будівельними фірмами, які виконують будівництво та первинний
продаж житла;
- агентствами з продажу нерухомості на вторинному ринку за умовами
договорів про співробітництво - продавцями.
Продавці і головні замовники повинні працювати на ринку нерухомості
не менше 3-х років, бути клієнтами банку, тобто повинні мати власний
поточний рахунок, за яким будуть здійснюватися розрахунки щодо іпотечного
кредитування. Крім цього, продавці мають подати в банк відповідні проектнокошторисні документи на об'єкт кредитування.
У банках повинні користуватися окремо внутрішніми положеннями, які
розроблені банком, стосовно кредитування населення на інвестування в
житлове будівництво та на покупку квартир [4, с.371].
Для визначення критеріїв віднесення тієї чи іншої операції банку до виду
іпотечних

необхідною

є

систематизація

основних

класифікаційних

характеристик кредитних іпотечних операцій, що вираховується на основі
границь за певними категоріями іпотечного кредитування, тобто сукупності
вимог та умов, при користуванні якими кредит можна вважати іпотечним.
Практика кредитування на сьогоднішній час набуває все більшого
розвитку, і не тільки на Заході і європейських країнах, де визначення боргу
виникло раніше, а й в Україні. Незважаючи на рекламу зі сторони
представників банківського сектора України про простоту і доступність
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оформлення кредитів, то навпаки цей процес кредитування населення тільки
посилився. Тобто, банки зараз оцінюють кожного клієнта більш пристальніше і
швидше, приймаючи до уваги декілька показників.
В якості поручителів можуть бути дієздатні фізичні особи – громадяни
України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно живуть і
мають постійне джерело прибутку в Україні, або працюючі у філії або
представництві юридичної особи України, що знаходиться за кордоном.
Порядок

кредитування

населення

-

це

послідовність

дій,

які

здійснюються банком для прийнятті рішення про ефективність видачі позички і
сам

процес

її

оформлення.

Весь

цей

процес

проходить

у

кілька

етапів [5, с.47].
Позитивні наслідки кредитної діяльності комерційного банку напряму
мають відношення до того, наскільки правильно виконується структурний
поділ процесу банківського кредитування, як правильно розроблені завдання
основних етапів цього процесу та дії працівників, які несуть відповідальність за
здійснення кредитних операцій. Етапи процесу кредитування є основою
порядку кредитування. Виділяють декілька стадій в процесі кредитування.
Перша стадія: представляє собою групування портфеля кредитних заявок.
Кредитні відносини між клієнтом і банком настають з моменту отримання та
розгляду заяви на кредит. В ній знаходяться дані щодо позики, яка необхідна
клієнту: ціль, розмір, вид і строки позики, вид забезпечення тощо. До цієї
заявки прикладаються певні документи, які ретельно розглядаються банком. Це
є: паспорт, з пропискою в межах області, з власним підписом; ідентифікаційний
код платника податку; довідка з місця роботи про доходи, при необхідності
довідки про доходи сім‘ї. Довідки мають бути зареєстровані керівником та
головним бухгалтером.
Друга стадія являє співбесіду потенційно з позичальником. Кредитний
працівник має з‘ясувати певні деталі заявки, та скласти уявлення про
позичальника на базі певних питань.
1. Загальні відомості про позичальника;
2. Питання щодо кредиту;
3. Питання щодо погашення кредиту;
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4. Питання про забезпечення кредиту;
5. Питання про можливі зв'язки з іншими банками.
Після співбесіди працівник банку повинен прийняти потрібне рішення
про продовження роботи з позичальником чи ні. Якщо працівник виконує
рішення про продовження роботи з клієнтом, то він заповнює кредитний
формуляр та передає його з заявкою про кредит та пакетом документів до
підрозділу кредитного аналізу щодо оцінки кредитоспроможності позичальника
[6, с. 54].
Під час прийняття рішення щодо кредитування того чи іншого клієнта,
банк створює образ потенційного позичальника, та на підставі цього надає
оцінку свого ризику. Умови взяття кредиту в кожному банку мають
індивідуальний характер до кожного клієнта, но існує список загальних вимог
до клієнта:
- відношення до відповідної вікової категорії (від 18 до 70 років);
- наявність постійної прописки на території України;
- працевлаштування (офіційне) з мінімальним піврічним стажем;
- виписка, що відображає рівень доходу за місцем роботи).
Таким чином, механізм кредитування фізичних осіб в Україні в наші дні
зазнав безліч вдосконалень і відрізняється високою ефективністю на предмет
оцінки

потенційних

можливостей

майбутнього

боржника.

Наявність

загальноприйнятих вимог, якими користуються практично всі банки країни,
одразу відсіває чималу частку ризикованих (для фінансової установи) клієнтів.
Третя стадія надає оцінку кредитоспроможності. Кредитоспроможність це можливо здатність позичальника взагалі у певні строки розрахуватись за
своїми зобов‘язаннями по боргу. Основними факторами кредитоспроможності
фізичної особи є матеріальний стан клієнта, та соціальна стабільність клієнта,
тощо [7, с.50]. Визначення платоспроможності позичальника має вплив на
обсяг

коштів, тобто

ліміт кредитних

коштів, які мають надаватися

позичальнику.
Четверта стадія є підготовкою до складання кредитного договору. Банк
визначає такі параметри позички: вид, суму, дати, забезпечення, момент видачі
і погашення, вартість позички тощо. Кім цього всього, банком має
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розраховуватися кредитний ліміт для позичальника, тому що сума яка
надається банком, має бути підтверджена забезпеченням повернення. Для
надання за кожним методом кредитування розраховують розмір кредитного
ліміту, тобто максимальний обсяг коштів які можуть бути надані позичальнику.
П‘ята стадія є основою кредитного процесу. Банк приступає до
переговорів з клієнтом про складання кредитної угоди, яка передбачає: ціль,
сума і строки позички, умови і порядок видачі і погашення, форми
забезпечення, відсоткова ставка, порядок плати за позичку, обов'язки, перелік
документів та інші умови кредитування.
Шоста стадія виконує моніторинг і контроль за виданим кредитом.
Проводиться відстежування змін у діяльності позичальника.
Сьома, остання стадія кредитування являє собою повернення кредиту та
сплата відсотків за його користування.
У цілому правильне виконання всіх етапів банківського кредитування є
необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної
політики банку.
Сума наданого кредиту розраховується виходячи з потреби позичальника
і його платоспроможності. При вирішенні питання про надання кредиту
враховується матеріальне становище позичальника, його можливість повністю і
у певні терміни вернути отриманий кредит. При розрахунку платоспроможності
клієнта може розраховуватися сукупний дохід його сім‘ї. В цьому випадку із
загальної суми чистих доходів всіх членів сім'ї віднімаються мінімальні
прожиткові бюджети для непрацездатних членів сім'ї [8, с. 38].
Внаслідок поширення у банківській системі України кризових явищ
банки підвищили початкові внески, збільшили терміни розгляду заявок,
зменшили суми наданих кредитів. Значно посилилися вимоги з підтвердження
рівня доходів потенційного позичальника – тепер банки вимагають офіційного
підтвердження доходів. Крім цього, збільшилися суми стягнутих при отриманні
кредитів комісій.
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Для

оцінки

кредитної

діяльності

банків

України,

і

зокрема

кредитування населення було розглянуто період, який охоплює докризовий
період економічного зростання України (2006-2007рр.), кризовий період
(2008-2010рр.), протягом якого відбувався розлад економіки, в тому
числі й банківського сектору країни, післякризовий період, коли вживалися
заходи пом‘якшення наслідків фінансової кризи та виходу з неї. Період,
що

розглядається,

завершується

2015

роком,

коли

проявилася

політична криза в Україні, яка негативно вплинула на кредитний портфель
банків.
У табл. 1 представлено динаміку показників кредитної діяльності банків
України, і зокрема кредитування фізичних осіб за 2006-2015 роки.
Починаючи

з

2009

року,

обсяги

кредитування

фізичних

осіб

зменшувалися за абсолютною величиною, спостерігалася також тенденція
поступового зниження питомої ваги кредитів, що надані фізичним особам, у
кредитному портфелі. Якщо на початок 2009 року частка кредитів, наданих
фізичним особам, становила 32,3% від обсягу кредитного портфеля банків, то
на кінець 2015 року – 15,2%. Питома вага кредитів фізичним особам в
кредитному портфелі банків України в 2015 році зменшилась проти 2013 року
на 2,5% та проти 2014 року на 0,8%.
Таблиця 1
Показники кредитування фізичних осіб за 2006-2015 роки [9]
Показники

2006
1. Кредитний
156385
порт-фель,
млн. грн
Темп зросх
тання, %
1.1. Кредити фізичним
33156
особам,
млн. грн
Питома
19,4%
вага, %

2007

2008

2009

Роки
2010
2011

2012

2013

2014

2015

269688 485368 792244 747348 755030 825320 815327 911402 1006358
172,5

180,0

163,2

94,3

101,0

109,3

98,8

111,8

110,4

77755

153633 268857 222538 186540 174650 161775 167773 179040

27,4%

29,9%

32,3%

28,3%
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22,2%

19,1%

17,7%

16,0%

15,2%

Відпідно до очікувань банків, у IV кварталі 2015 року відбулося помітне
пом‘якшення стандартів кредитування фізичних осіб як іпотечних, так і
споживчих кредитів. При цьому пом‘якшення за споживчими кредитами значно
перевищило очікування. Пом‘якшення стандартів відбулося переважно на тлі
позитивних очікувань банків щодо платоспроможності споживачів та змін на
ринку нерухомості.
Зниження ринкових процентних ставок призвело до пом‘якшення цінових
умов іпотечного

та споживчого кредитування. Попит на іпотечні кредити

майже не змінився, а на споживчі кредити продовжував зростати. Основними
факторами зростання попиту на споживчі кредити були посилення споживчої
впевненості та зменшення процентних ставок.
До чинників, що стримують розвиток кредитування фізичних осіб в Україні
можна віднести падіння довіри до банків та зниження платоспроможного попиту з
боку населення, високу відсоткову ставку за кредитами через наявність
прихованих комісій, що збільшують вартість кредиту для позичальника, зростання
інфляційних та девальваційних очікувань, відсутність дієвих правових механізмів
захисту прав кредитора та позичальника.
Аналізуючи кредитування фізичних осіб, слід також відмітити, що
удосконалення його організаційного та фінансово-економічного механізму
дозволить реалізувати величезні можливості цього виду кредитування,
піднесення соціального добробуту населення, особливо в частині придбання
житла, як способу зменшення напруги в цій сфері, зокрема:
- розширити і вдосконалити організаційно-правову та фінансовоекономічну основу банківського кредитування фізичних осіб на партнерських
засадах в системі банк – фізична особа;
- забезпечити конкретизацію кредитних схем, їх вибіркову динамічність
та підвищити надійність кредитування на основі заходів стимулювання
розвитку цього виду кредитування;
- удосконалити механізм оцінки кредитоспроможності позичальника та
забезпечити зменшення ризику кредитування фізичних осіб.
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Висновки. Розвиток кредитних операцій українських банків в останні
роки підтверджує зростання ролі банківського кредитування в кредитному
забезпеченні попиту населення в необхідності грошових ресурсів. Розвиток
кредитування фізичних осіб відбувається паралельно зі становленням та
розвитком банківської справи і відіграє важливу роль на ринку фінансового
забезпечення та споживання та виконує свою головну функцію – підвищення
купівельної спроможності населення та його життєвого рівня.
Враховуючи особливості кредитування населення та сутність кредиту
взагалі, можна зробити висновок, що банківський кредит для фізичних осіб є
формою економічних відносин між банком та позичальником, яка передбачає
надання населенню акумульованих в банку тимчасово вільних грошових
коштів на умовах повернення, строковості, платності та забезпечення.
Банківське кредитування фізичних осіб в даний час набуває нових форм
та характеристик. Істотно розширюється база кредитів, які можуть бути надані
банками населенню, більш прийнятними стають умови кредитування; також в
процесі кредитування банки активно почали співпрацювати з сервісними,
страховими, торгівельними та іншими організаціями, прагнучі забезпечити
комплексне

кредитне

обслуговування;

з

метою

розширення

засобів

кредитування виникло електронне банківське обслуговування.
Аналізуючи кредитування фізичних осіб, слід також відмітити, що
удосконалення його організаційного та фінансово-економічного механізму
дозволить реалізувати величезні можливості цього виду кредитування,
піднесення соціального добробуту населення, особливо в частині придбання
житла, як способу зменшення напруги в цій сфері.
Подальший розвиток кредитування населення вітчизняними банками
залежить від активної участі всіх суб‘єктів процесу: населення – як
найбільшого постачальника грошових коштів, банків – як посередника,
кредитора та інвестора, суб‘єктів господарювання – як основних об‘єктів
вкладення ресурсів та держави – як організатора правових відносин між усіма
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учасниками кредитно діяльності. Наведені в статті заходи доможуть позитивно
вплинути на ресурсний потенціал банківської системи, забезпечити стабільний
розвиток кредитної політики держави щодо кредитування населення.
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УДК 37.014.543(045)
В.М. Ковальська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Фінансування закладів освіти - надання грошових коштів освітнім установам
на проведення заходів передбачених бюджетом, що базується на відповідних
формах. Кошторисне фінансування є основною формою забезпечення
фінансовими

ресурсами

закладу

освіти,

при

здійсненні

якого

використовуються коди тимчасової класифікації видатків та кредитування, а
також економічна, програмна та відомча класифікації.
Ключові слова: бюджетне фінансування, форми бюджетного фінансування,
економічна класифікація видатків бюджету, тимчасова класифікація видатків
бюджету і кредитування, цільове використання коштів.
Виховання громадян України, формування їх особистості, розвиток
здібностей і обдарувань, наукового світогляду є основними завданнями освіти
на яку згідно з Конституцією України кожен має право, здобуття якої в наш
час починається ще з дитячого садка. За для забезпечення громадян цим
правом, держава виділяє значні кошти з бюджету, спрямованих на розвиток та
утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Фінансування витрат на
освіту здійснює державний та місцеві бюджети. Система освіти в нашій країні є
комплексом послідовно пов‘язаних між собою ланок виховання та навчання, до
яких відносяться дошкільна, шкільна, позашкільна, професійно-технічна,
середня спеціальна та вища освіта.
Обсяги видатків на освіту плануються при формуванні державного та
місцевих бюджетів на кожен бюджетний рік. Таким чином обсяги видатків
на утримання дошкільних, загальноосвітніх начальних закладів та училищ
плануються при складанні місцевих бюджетів, тобто бюджутів міст, сіл,
селищ. Видатки на утримання загальної середньої освіти (в т.ч. школи-дитячі
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садки, спеціальні школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, інтернати при школах,
школи-інтернати, вечірніми школами) та дитячих будинків при складанні
місцевого бюджету плануються та здійснюються з державного бюджету.
При плануванні бюджету м. Вінниця на 2015 рік всього видатків на
утримання галузі «Освіта» склала 468 683,081 тис. грн., в т. ч. загальний фонд –
442 353,634 тис. грн., спеціальний фонд – 26 329,447 тис. грн. (в т.ч. за рахунок
освітньої субвенції 25 627 70 400 грн.) [9].
Відповідно

до

Бюджетного

Кодексу

України,

органи

місцевого

самоврядування затверджується перелік заходів, направлених на досягнення
поставлених завдань, зокрема на розвиток та підтримку як галузі «Освіта» так і
в цілому окремих складових, тобто закладів освіти, яким виділяються бюджетні
кошти [2].
Витрачанню
передує

етап

бюджетних

виділення

ресурсів

відповідних

конкретними
коштів,

або

розпорядниками

інакше

бюджетне

фінансування - тобто, надання грошових коштів бюджетним установам на
проведення заходів, передбачених бюджетом. Бюджетне фінансування
базується

на

відповідних

формам

надання

бюджетних

асигнувань

рисунок 1.
Форми
бюджетного
фінансування
Проектне
фінансування

Бюджетні
кредити

Кошторисне
фінансування

Бюджетні
трансферти

Рис. 1. Схема бюджетного фінансування закладу освіти
Надання бюджетних коштів здійснюється у таких формах:
- кошторисне фінансування окремих бюджетних програм закладів, установ і організацій бюджетної сфери що являється
найпоширенішою серед усіх форм. Кошторис є основним документом
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бюджетної установи, який обумовлює повноваження, щодо здійснення
видатків та отримання доходів, визначає розміри коштів для
виконання установами своїх функційта досягнення поставлених цілей
визначених на рік;
- трансфертів населенню, що являють собою поточні платежі
фізичним

особам

або

надання

їм

матеріальної

допомоги

у

натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу;
- бюджетних кредитів юридичним особам (у тому числі
податкових кредитів на сплату податків);
- субвенцій і субсидій фізичним і юридичним особам;
- бюджетних інвестицій у статутні капітали діючих або
новостворюваних юридичних осіб;
- бюджетних позик державним позабюджетним фондам;
- міжбюджетних

трансфертів

(дотацій

вирівнювання,

субвенцій, інших дотацій);
- кредитів іноземним державам.
Форми

бюджетного

фінансування

у

подальшому

повинні

удосконалюватись, аби повніше відповідати потребам розвитку економіки. Для
України особливо актуальним є перехід від принципу утримання бюджетних
установ до програмно-цільового підходу у використанні бюджетних коштів.
Заклади освіти фінансуються за рахунок бюджетних коштів на
безоплатній та безповоротній основах. Слід відзначити, що Бюджетне
фінансування відбувається на основі таких принципів:
- принцип плановості – означає, що витрати з державного бюджету
визначаються законом про державний бюджет на наступний рік. Обсяги
видатків місцевих бюджетів ухвалюються рішеннями відповідних рад. Витрати
з

централізованих

і

децентралізованих

фондів

фінансових

ресурсів

відображаються у фінансових планах і кошторисах підприємств, установ,
організацій;
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- цільове спрямування коштів – означає, що бюджетні видатки
здійснюються суворо за цільовим призначенням відповідно до напрямів витрат,
передбачених у кошторисах і фінансових планах;
- принцип безповоротності витрачання бюджетних коштів – означає, що
кошти, використані на фінансування державного управління, економічної
діяльності держави, оборони, соціальної сфери тощо не потребують їх
обов'язкового відшкодування;
- принцип безоплатності – означає відсутність плати за виділені бюджетні
кошти;
- принцип ефективності використання коштів – має на меті досягнення
запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та
досягнення

максимального

результату

при

використанні

визначеного

бюджетом обсягу коштів;
- принцип справедливості і неупередженості – бюджетне фінансування
здійснюється на засадах справедливого і неупередженого розподілу бюджетних
ресурсів між усіма розпорядниками коштів;
- принцип публічності та прозорості – полягає в оприлюдненні звітів про
використання бюджетних коштів їх розпорядниками та прийнятті відповідних
рішень;
- принцип контрольованості витрачання бюджетних коштів – означає
використання всіх видів, форм і методів бюджетного контролю щодо кожного
розпорядника коштів [10 ст.138].
Заклади освіти фінансуються на основі кодів бюджетної класифікації, що
являє

собою

єдиного

систематизованого

згрупування

функціональної

діяльності, фінансування і видатків бюджету за ознаками економічної сутності,
доходів, організаційного устрою тощо. При здійсненні видатків бюджету
використовується коди тимчасової класифікації видатків та кредитування,
економічна класифікація,

програмна класифікація та відомча класифікація

видатків.
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Коди тимчасової класифікації видатків та кредитування забезпечують
упорядкування видатків за статтями по функціональному призначенню, тобто
конкретизує видатки, на які цілі або утримання якої галузі здійснюється. Коди
тимчасової класифікації видатків, що на сьогодні діють в Україні затверджені
наказом міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від
14.01.2011 р. ғ11, що являє собою систему шестизначних кодів, по якій галузь
«Освіта» відображається за кодом 070000, який групує в себе інші коди
класифікації, що відносяться до вищезазначеної галузі коштів.
Для прикладу, за кодом тимчасової класифікації видатків 070304 –
«Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для
дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку», за кодом 070202 – «Вечірні
(змінні) школи», що стосується коду 070201 – «Загальноосвітні школи ( в т. ч.
школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми», а дошкільні заклади освіти відображаються по коду 070101.
Стосовно кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ), вони
забезпечують чітке розмежування в першу чергу за економічними ознаками з
розподілом коштів за предметним змістом, основні з яких: заробітна плата з
нарахуваннями,

оплата

енергоносіїв,

трансферти

населенню

тощо.

За

допомогою такого розподілу є можливість відділити захищені статті – це ті які
фінансуються першочергово та в повному обсязі не зважаючи ні на які умови,
до таких відносяться: заробітна плата, нарахування на заробітну плату,
медикаменти, видатки на харчування, оплата енергоносіїв та не захищені статті,
фінансування яких може від термінуватись. Економічна класифікація дає змогу
забезпечити єдиний підхід до отримувачі бюджетних коштів. [7].
Видатки на утримання установ освіти поділяються на поточні та
капітальні, відповідно до Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження
Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та
Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від
12.03.2012р. ғ333 по кодам економічної класифікації:
- поточні видатки (КЕКВ 2000) включають в себе видатки на: оплату
праці – 2110, нарахування на заробітну плату – 2120, використання товарів і
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послуг – 2220 (що зосереджує в собі предмети, матеріали, обладнання та
інвентар – 2210, медикаменти та перев‘язувальні матеріали – 2220, продукти
харчування – 2230, оплата послуг ( крім комунальних) – 2240, видатки на
відрядження – 2250, видатки на заходи спеціального призначення – 2260,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2270 ( оплата теплопостачання –
2271, оплата водопостачання та водовідведення – 2272, оплата електроенергії –
2273, оплата природного газу – 2274, оплата інших енергоносіїв – 2275, оплата
енергосервісу – 2276), дослідження і розробки, окремі заходи по розробці по
розробці державних (регіональних) програм, соціальне забезпечення 2700
(виплати пенсій і допомог – 2710, стипендії – 2720, інші виплати населенню –
2730;
- капітальні видатки ( КЕКВ 3000) включають: придбання предметів,
обладнання довгострокового користування – 3110, капітальний ремонт – 3130
(капітальний ремонт інших об‘єктів – 3132), реконструкція та реставрація –
3140, тощо .[7].
Заклади освіти фінансуються на основі затверджених кошторисів та
планів асигнувань. Освітні установи забезпечуються коштами на основі
основного фінансового документу

- кошторису. Кошторис - основний

плановий документ, що надає бюджетній установі повноваження на отримання
доходів та здійснення видатків, визначає спрямування коштів для ведення
господарської діяльності та їх обсяги, визначені на рік, відповідно до
затвердженого бюджету. Кошторис має дві основні складові:
- загальний фонд ( включає в себе надходження загального
фонду та на виконання установами своїх функцій – розподіл видатків
за повною економічною класифікацією);
- спеціальний фонд (включає в себе надходження спеціального
фонду на визначену мету та розподіл таких видатків щодо реалізації
пріоритетних завдань). [8 ст.302].
В обов‘язковому порядку, не зважаючи на те, чи веде установа
бухгалтерський облік в централізованій бухгалтерії, чи самостійно, для
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забезпечення своїх функцій складає кошториси, плани асигнувань загального та
спеціального фондів за кожною бюджетною програмою, що виконується.
План асигнувань із загального фонду бюджету установи – це помісячний
розподіл асигнувань, затверджених в кошторисі для загального фонду. План
асигнувань є невід‘ємною частиною кошторису і затверджується разом з
кошторисом. Кожний заклад складає індивідуальні кошториси та плани
асигнувань за кожною виконуваною функцією. Кошти з бюджету можуть бути
виділені лише в тому випадку, якщо в установи є затверджені кошториси та
плани асигнувань [6]. Випадки, коли вносяться зміни до кошторису та плану
асигнувань установ, визначені чинним законодавством України. Відповідно до
якого, внесення змін до кошторису та плану асигнувань можливе лише за
обґрунтованих підстав. Такими підставами являється лист від закладу на ім‘я
головного розпорядника коштів - вищестоящої організації (Департамент освіти)
з обґрунтованими причинами про необхідність внесення змін разом з
розрахунком та за необхідності копіями документів. Головний розпорядник
(Департамент освіти) коштів розглядає таке звернення, перевіряє правильність
поданих розрахунків та надсилає свій лист на орган влади, якому
безпосередньо підпорядковується, в нашому випадку в міську раду на ім‘я
міського голови відповідного змісту разом з відповідними розрахунками. Саме
таким шляхом необхідна зміна в розписі потрапляє на засідання Ради депутатів,
де шляхом голосування вирішується подальша доля. Якщо ж такий лист
отримує позитивне рішення та надання дозволу на зміну в кошторисі, за
результатами засідання складається рішення, відповідно до якого керівний
орган вносить зміни до кошторису та плану асигнувань. Підставою для чого є
рішення депутатів міської ради та довідка фінансового департаменту про
внесення змін в план асигнувань. Інструкція, щодо внесення змін в
кошторисних призначень доводить закладу у вигляді довідки в трьох
екземплярах: перший залишається в установи; другий та третій для органу
державної

казначейської служби, яке звіряє подані дані з довідкою

фінансового департаменту і лише тоді вносяться зміни. Один з екземплярів
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поданих довідок залишається в казначействі, а другий разом із штампом
казначейства

та

відміткою

службовця

повертається

до

розпорядника

бюджетних коштів (Департаменту освіти).
Заклади освіти фінансуються лише за підтвердження необхідності
здійснення таких видатків (при цільовому їх використанні та наявності
відповідних документів, таких як: акти виконаних робіт, послуг, накладних,
рахунків тощо). Документ, яким підтверджує необхідність у фінансуванні
закладів є «Замовлення на фінансування» в нашому випадку по галузі «Освіта»,
в даній заявці замовляються кошти на наступний робочий день. Замовлення
подається по мірі виникнення потреби в коштах. Основні суми видатків
фінансуються відповідно до поданої потреби в коштах, необхідної для
здійснення оплати за товари, послуги та роботи, а також виплат по захищеним
статтям в повному обсязі, така потреба подається до 19 числа поточного місяця.
Для здійснення фінансування необхідно оформити документ «Розподіл коштів
на фінансування», саме він являється підставою для казначейства для
перерозподілу коштів з розрахункового рахунку головного розпорядника на
рахунок

закладу.

Департамент

освіти

подає розподіл до

державного

казначейства в двох екземплярах, за поступлення відповідних коштів на
рахунок, що можна дізнатися за допомогою банківської виписки. Для
забезпечення прискорення фінансування установ освіти органом державної
казначейської

служби

подається

оперативна

інформація.

Схематично

процедура фінансування закладів освіти зображено на рисунку 2.
Під час забезпечення коштами закладів, першочергово забезпечується
оплата праці, енергоносіїв, а вже потім усі інші видатки. Заклади здійснюють
використовують кошти за постійними статтями, зокрема на заробітну плату
персоналу.
Видатки по персоналу розраховуються при формуванні бюджету як одна
з постійних витрат, зазвичай ці витрати фінансовані та відомі. Усі бюджетні
управління застосовують контроль за дотриманням нормативів посад для
недопущення затвердження посад, що суперечать чинному законодавству. В
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бюджетах усіх рівнів здійснюється перевірка запитів на прийняття працівників,
заповнення вакантних посад або ефективний перерозподіл наявних посад.
Таким чином оплата праці постійно включається до кошторисів та розписів.
Також, слід відмітити, щодо оплати енергоносіїв, які також займають значну
частину коштів для утримання закладу освіти і зазвичай, оплата таких послуг
здійснюється тільки після проведення закупівель (тендерів). На сьогоднішній
день усі тендерні закупівлі регулюються новою Постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи
закупівель

та

проведення

авторизації

електронних

майданчиків»

від

24.02.2016р. ғ166.
Фінансовий департамент

Департамент освіти

Державна казначейська служба
Рахунок Департаменту фінансів

Особовий рахунок Департаменту
освіти

Установа освіти

Рахунок установи освіти

Напрям витрачання коштів

Рисунок 2. Схема фінансування закладу освіти
Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт
та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч
гривень. [5 ]
Вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг встановлена,
переглядається

кожні 12 місяців

з урахуванням індексів споживчих цін,

індексів цін виробників промислової продукції.
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Закупівлі здійснюються за такими принципами:
- добросовісна конкуренція серед учасників;
- максимальна економія та ефективність;
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
- недискримінація учасників;
- об‘єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
- запобігання корупційним діям і зловживанням;
- вільного переміщення товарів;
- свободи надання послуг.
Закупівлі здійснюються відповідно до річного плану. Річний план та
зміни до нього обов‘язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 5 робочих днів з дня
затвердження річного плану або змін до нього.
Моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та
його органи на місцях.
Порядок

здійснення моніторингу

визначається органом виконавчої

влади, що реалізує державну політику, що забезпечує формування державної
фінансової політики.
Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель не
мають права в проведення процедур закупівель.
Нормативно - правове забезпечення державного регулювання

та

контролю у сфері закупівель здійснює Уповноважений орган [5 ].
За правильністю та цільовим витрачання бюджетних коштів, наданих
установі є внутрішній контроль, який зобов‘язаний здійснювати кожен
розпорядник. Так при отриманні товарів, робіт та послуг, розпорядники
здійснюють контроль за фактичним отриманням придбаних предметів.
Контроль поставки, звірка замовлень, перевірка та порівняння з первинними
зобов‘язаннями (тобто замовленням на поставку) – це кроки, які часто
ігнорують місцеві органи. Отримання звітів – це надзвичайно важливий засіб
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контролю, який застосовується для забезпечення принципу співвідношення
ціни та якості при закупівлі. Ігнорування цього етапу призводить до корупції та
марного витрачання обмежених бюджетних ресурсів.
Здійснення платежів. Після доставки та перевірки розпорядник дає
розпорядження про сплату. Залежно від типу казначейської моделі фінансовий
відділ розпорядника коштів здійснює платіж і вносить дані про операцію до
казначейської

системи

або

ж

передає

розпорядження

про

сплату

територіальному органу Казначейства.
Засоби внутрішнього контролю розпорядника мають звірити замовлення
на поставку та звіт про прийом до того, як надавати рекомендацію про сплату.
Можна зробити висновок, що фінансування закладів освіти – це не лише
надання грошових коштів установам, для забезпечення виконання ними
своїх функцій. Фінансування закладів освіти – це складний багатогранний
процес, який складається з багатьох етапів – від формування потреби закладів,
до здійснення контролю за витрачанням наданих закладам

коштів.
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Вінницький торговельно – економічній інститут КНТЕУ
КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА
СЕЛІ
Вирішення

житлової

проблеми

у

сільській

місцевості

є

одним

із

найактуальніших завдань, спря- мованих на створення сприятливих умов для
комплексного розв’язання соціальних проблем на селі.
Ключові слова: державній кредит, пільгове кредитування , індивідуальне
житлове будівництво, кредитна угода, відсоткова ставка.
Постановка проблеми. Житлова проблема на селі та відсутність умов для
підвищення рівня продуктивної зайнятості сільського населення залишаються
однім з найгостріших соціально-економічних питань сектору аграрної
економіки. На даний час спостерігається відтік молоді з сільської місцевості,
головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих
місць. Рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду у сільській
місцевості залишається вкрай низьким.
На основі аналізу стану населених пунктів і житлового фонду
Хмельницької області свідчить про те, що село гостро потребує інвестицій для
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побудови житлових будинків нового типу, придбання житла і особливо
подальшого розвитку інженерних мереж і підсобного господарства.
Головною метою державної політики у цій сфері має бути забезпечення
громадян житлом за рахунок розвитку житлового будівництва, розширення
різних джерел фінансування, збільшення обсягів реконструкції та ремонту
житлового фонду, захист прав користувачів і власників житла [6, 7].
Метою даної статті є дослідження необхідності підтримки сільського
населення з боку держави за рахунок реалізації Програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі «Власній Дім». Особливої
уваги приділено механізму надання довгострокових пільгових кредитів
індивідуальним

забудовникам

для

спорудження

житлових

будинків

з

господарськими будівлями, інженерних мереж, добудов, реконструкцій та
придбання житла. Виходячи поставленої мети, головними завданнями є:
розкриття

механізму

забудовникам

–

надання

довгострокових

фінансової
пільгових

підтримки
кредитів

індивідуальним
у

розмірах,

що

визначаються із розрахунку кошторисної вартості, а також , формування
пропозицій щодо вдосконалення діючого механізму надання кредитів
сільським забудовникам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема обґрунтування рівня
та ефективності державної фінансової підтримки індивідуальних забудовників
на селі посідає чільне місце у наукових дослідженнях, однак нерозкритими
залишаються аспекти кредитування сільського господарства. Необхідність
підвищення ефективності використання кредитних коштів, спрямованих на
фінансову підтримку індивідуальних житлових забудовників на селі визначає
актуальність подальших досліджень у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державний пільговій кредит –
це кошти, що надаються позичальнику з державного або місцевого бюджету в
обсязі, визначеному кредитною угодою, і підлягають поверненню до
відповідного бюджету на певних умовах. В Україні передбачається надання
пільгового кредиту, як правило, за цільовим призначенням через систему
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Державного казначейства або уповноважених банків молодим громадянам для
здобуття освіти у вищих навчальних закладах, молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, з метою
державної підтримки і розвитку малого підприємництва, ферм, господарств
тощо. Право регулювання пільговим кредитом здійснюється переважно на
основі спеціальних нормативно – правових

актів, зокрема, підтримка

індивідуальних житлових забудовників на селі здійснюється на підставі
Постанови КМУ від 05.10.1998 ғ1597 «Про затвердження Правил надання
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» [2, 65].
Довгострокове пільгове кредитування індивідуальних забудовників
здійснюється через фонди підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі (далі – Фонди). Дані Фонди є спеціалізованими кредитно – фінансовими
організаціями, узагальнюючим напрямком діяльності яких є формування та
ефективне використання бюджетних коштів для реалізації державної політики
у сфері індивідуального житлового будівництва на селі, відповідно до Статуту
та Положення Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 ғ1211 «Про порядок
формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі». Основним джерелом на утримання фонду є
відсоткова ставка передбачена Постановою КМУ від 05.10.1998 ғ1597 у
розмірі 3% річних з наданих кредитів за рахунок передбачених коштів в
державному та обласних бюджетах на виконання Програми Уряду «Власний
Дім» [6, 7].
Зазначеною Програмою визначено можливість розв‘язання однієї з
найважливіших проблем – забезпечення житлом та поліпшення житлових умов
населення і сільській місцевості шляхом сприяння розвитку індивідуального
житлового будівництва в межах та за межами сіл і селищ, створення сільським
забудовникам пільгових умов, надання їм довгострокових пільгових кредиті під
3% річних та безвідсоткових кредитів сім'ям, які мають трьох і більше
неповнолітніх дітей, на спорудження житлових будинків з надвірними
підсобними приміщеннями, добудову, придбання житла та спорудження
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інженерних мереж, з терміном погашення до 20 років, а молодим та
неповнолітнім сім‘ям – до 30 років. Надання кредиту здійснюється на підставі
кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на
його одержання та визначення суми кредиту на основі документів, перелік яких
визначено Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним
сільським забудовникам житла на селі, затверджених постановою КМУ від
05.10.1998 ғ 1597.
Фінансове забезпечення програми здійснюється на підставі законів
України про державний бюджет на відповідний рік, рішень обласної, районних
та місцевих адміністрацій та згідно з Положенням про порядок формування і
використання коштів фонду підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі. Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету,
місцевих бюджетів, нетрадиційні джерела фінансування та кошти населення.
Надходження коштів з державного бюджету на фінансування Програми
залежить від обсягів коштів місцевих бюджетів, виділених на кредитування
індивідуальних

забудовників.

Розподіл

коштів

державного

бюджету

здійснюється щороку відповідно до фактичних обсягів фінансування програми
за рахунок місцевих бюджетів.
Використання коштів фондами здійснюється за для:
- Довгострокового кредитування сільських мешканців держави
відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених
керівниками фондів та погоджених з розпорядниками, через яких їх
одержує.
- Кошти державного бюджету використовуються Фондами для
довгострокового кредитування сільських забудовників згідно з
Правилами

надання

довгострокових

кредитів

індивідуальним

забудовникам житла на селі, затвердженими КМУ від 05.10.1998 р.
ғ1597
- Кошти місцевих бюджетів на інших джерел фінансування
використовуються Фондами для довгострокового кредитування згідно
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Правилами

надання

довгострокових

кредитів

індивідуальним

забудовникам житла на селі, затвердженими розпорядженнями голів
обласних державних адміністрацій.
Міністерство

регіонального

розвитку,

будівництва

та

житлово-

комунального господарства України пропонує розробити і реалізувати окрему
державну програму підтримки індивідуальних сільських забудовників на 20162020 рр. з надання пільгових кредитів на будівництво і реконструкцію житла та
інженерних мереж під 3% річних без початкового внеску і з відстрочкою
початку повернення кредиту строком до двох років.
Відповідний проект постанови Кабінету міністрів "Про затвердження
Державної програми підтримки індивідуальних сільських забудовників на
2016-2020 роки" розроблено Мінрегіоном і оприлюднено на його веб-сайті для
громадського обговорення[1, 7].
Згідно з пояснювальною запискою до проекту держбюджету-2016,
видання нових кредитів передбачається, зокрема, за програмою "Державне
пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла" за рахунок 40 млн грн (у 2015 – 39 млн
грн)

спецфонду

держбюджету

з

метою

сприяння

житлобудівництву,

поліпшення соціально-демографічної ситуації та стимулювання закріплення
молоді на селі, а також збільшення зайнятості та випуску сільгосппродукції
майбутнього року.
Крім того, з метою забезпечення житлом наукових і педагогічних
працівників уряд пропонує виділити Міністерству соціальної політики за
рахунок

спецфонду

держбюджету

2,1

млн

грн

(відповідає

обсягам

фінансування у 2015) за програмою "Надання кредитів на будівництво
(придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників" для
надання п'яти таких кредитів у 2016 році.
"Виконання програми дозволить: забезпечити житлом 11,409 тис. сімей,
побудувати (реконструювати, капітально відремонтувати, придбати) 961,2 тис.
кв. м житла, прокласти 693,5 км інженерних мереж і підключити до існуючих
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комунікацій інженерні мережі 12,235 тис. житлових будинків", - прогнозують в
Мінрегіоні.
Згідно з проектом постанови, реалізація зазначеної держпрограми
передбачається в основному за рахунок коштів державного бюджету виходячи з
його можливостей на відповідний рік, а також за рахунок коштів місцевих
бюджетів, у зв'язку з чим уряд має намір зобов'язати органи місцевого
самоврядування розробити та затвердити відповідні регіональні програми
підтримки індивідуальних сільських забудовників та передбачити кошти на їх
фінансування.
Згідно з паспортом зазначеної держпрограми, прогнозовані необхідні
обсяги її фінансування на 2016-2020 роки оцінюються на рівні 1 млрд. 496,17
тис. грн. (у т.ч. за рахунок коштів держбюджету – 864,560 млн. грн., місцевих
бюджетів – 614,256 млн. грн., інших джерел фінансування – 17,345 млн. грн.).
Необхідний обсяг фінансування зазначеної держпрограми за рахунок усіх
джерел в 2016 році в міністерстві оцінюють на рівні 251,996 млн грн, в 2017-му
– 277,956 млн грн, в 2018-му – 300,531 млн грн, в 2019-му – 319,469 млн грн, в
2020 -му – 346,218 млн грн.
Держзамовником у рамках реалізації держпрограми виступає Мінрегіон.
При цьому в міністерстві зазначають, що необхідність розробки окремої
держпрограми підтримки індивідуальних сільських забудовників поряд із
чинною регіональною програмою "Власний дім" виникла у зв'язку із
завершенням реалізованої з 2008 року "Державної цільової програми розвитку
українського села на період до 2015 року", на реалізацію якої планувалося
направити 1 млрд 15,6 млн грн.
За даними Мінрегіону, на її реалізацію протягом семи років за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів виділено 828 млн грн, або 82%
запланованого обсягу[4, 2].
Також в рамках реалізації цільової держпрограми розвитку українського
села на 2008-2015 рр прийнято в експлуатацію понад 763,5 тис. кв. м житла, або
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82% від запланованих, і підключено до існуючих комунікацій 37,3 тис.
житлових будинків, або 79% від запланованих, уточнюють в міністерстві.
За даними Мінрегіону, у 2015 році фінансування зазначених діючих
держпрограм передбачено на рівні 101,5 млн. грн. (у т.ч. за кошти державного
бюджету - 39 млн. грн.., місцевих бюджетів та інших джерел фінансування –
62,5 млн. грн..).
За рахунок зазначених обсягів фінансування у поточному році
передбачається надати пільгові довгострокові кредити понад 2,9 тис. сімей, що
дозволить увести в експлуатацію близько 56 тис. кв. м житла і підключити до
існуючих комунікацій понад 1,7 тис. садиб, уточнюють в міністерстві.
У цьому зв'язку в Мінрегіоні зазначають, що реалізація зазначених
держпрограм на сьогодні є реальною, але недостатньою можливістю для
поліпшення умов проживання на селі, оскільки такого поліпшення потребують
майже 70 тис. осіб, які виявили бажання взяти участь у цих держпрограмах.
За даними Мінрегіону, в цілому з початку реалізації в 1998 році
державних і регіональних програм доступного житла до 1 червня 2015 пільгові
кредити надані 95,7 тис. сільських сімей на загальну суму 1 млрд. 190,2 млн.
грн.. (у т.ч. за кошти державного бюджету – 623,7 млн. грн.., місцевих
бюджетів та інших джерел фінансування – 566,5 млн. грн..): введені в
експлуатацію понад 1,5 млн. кв. м житла і підключені до існуючих комунікацій
понад 74 тис. житлових будинків.
При цьому в міністерстві зазначають, що на 1 січня 2015 року в сільській
місцевості проживало 30,9% загального населення України, а сільський
житловий фонд налічував 5,8 млн. будинків на 6 млн. квартир, при цьому
рівень комфортності житлофонду є досить низьким: газом обладнані 84,2%
будинків, водопроводом - 33,4%, каналізацією - 29,9% житлофонду.
У середині червня 2015 року екс-заступник голови Мінрегіону Роман
Абрамовський повідомив, що міністерство виступить із ініціативою про
надання за рахунок коштів держбюджету сумарно 1 млрд грн на програму
307

пільгового молодіжного житлового кредитування та доступного житла, 30/70,
умови яких на сьогодні вдосконалює Мінрегіон.
Водночас

відповідно

до

чинного

законодавства,

з

урахуванням

недофінансування державних програм доступного житла в попередні роки
Мінрегіон направив запит до Мінфіну про необхідність надання коштів на
загальну суму 2,6 млрд грн, уточнив він.
За словами Р.Абрамовського, Мінрегіон розраховував узгодити нові
умови кредитування за зазначеними держпрограмами до можливого внесення
змін до державного бюджету 2015 року з метою забезпечення фінансування
вже цього року в іншому разі – у 2016 році.
За даними Міністерства регіону, загалом із початку реалізації у 1998 році
державних та регіональних програм доступного житла до 1 червня 2015 року
пільгові кредити надані 95,7 тис. сільських сімей на загальну суму 1 млрд 190,2
млн грн (зокрема, коштом державного бюджету – 623,7 млн грн, місцевих
бюджетів та інших джерел фінансування – 566,5 млн грн): введено в
експлуатацію понад 1,5 млн кв. м житла і підключено до комунікацій понад 74
тис. житлових будинків.
В Україні загалом затверджено п'ять державних програм доступного
житла, однак через відсутність або недолік державного фінансування у 2014
році реалізація та укладання нових договорів з деякими з них припинилася.
Підсумовуючи викладене можна дійти наступних висновків. Програма
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення
житлових умов «Власній дім» на 2016 – 2020 роки розроблена на підставі
прогнозних обсягів кредитування за рахунок державного, обласного, районних
та місцевих бюджетів. Програма спрямована на створення комфортабельних
умов життя на підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку
молодих і багатодітних сімей. У результаті реалізації Програми передбачається
поступове, щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення території
охоплення пільговим кредитуванням та кола позичальників за рахунок доступу
до кредитних ресурсів громадян, які постійно проживають або переселяються
на постійне місце проживання у сільську місцевість[5, 3].
308

Актуальність та перспектива реалізації даної Програми дасть можливість
здійснити комплекс заходів ,спрямованих на реалізацію державної політики у
галузі індивідуального житлового будівництва на селі, поліпшення житлових і
соціально – побутових умов сільського населення та підвищення рівня
інженерного облаштування села.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У

даній

статті

проаналізовано

«фінансового

контролінгу»,

контролінгу.

Обґрунтовано

підходи

визначено

щодо

мету

доцільність

та

визначення
функції

впровадження

сутності

фінансового
фінансового

контролінгу як системи забезпечення фінансової стійкості підприємства.
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контролінгу, контролінг, управління фінансовим контролінгом.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими
науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку
економіки на діяльність підприємств впливає велика кількість факторів:
загострення конкуренції на ринку, нестабільність зовнішнього середовища,
зміна технологій. У зв‘язку з цим виникає об‘єктивна необхідність пошуку
нових інструментів управління підприємством. Одним з яких є фінансовий
контролінг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу досліженню
фінансового контролінгу приділили у своїх працях вітчизняні та зарубіжні
науковці, зокрема: Басанцов І. В. [1], Брижань І. А. [2], Гізатулліна О. М. [3],
Гребешкова О. М. [4], Григорів О. О. [5], Данилочин С. В. [6], Карцева В. В. [7],
Коковіхіна. О. О. [8], Кравець А. В [9], Лаута Ю. С. [10], Ліпич Л. Г. [11],
.Мелих О. В. [12], Партин Г. О. [13], Приймак С. В. [14], Рябенков О. В. [15],
Терещенко О. О. [16], Турило А. М. [17], Хома І. Б. [18] та інші. Разом з тим
аспекти впровадження системи фінансового контролінгу на підприємствах
залишаються актуальними.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у теоретичному визначені сутності
поняття «фінансового контролінгу», дослідженні можливостей впровадження
системи фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах.
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Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку економіки
конкурентоспроможність підприємств значною мірою залежить від організації
ефективної системи управління діяльністі підприємств. Сучасним інструментом
управління, здатним забезпечити ефективність розвитку підприємства є
фінансовий контролінг.
В економічній літературі існує широке коло поглядів щодо трактування
поняття «фінансового контролінгу». З метою визначення сутності даного
поняття доцільно систематизувати погляди вчених за спільними ознаками, що
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення поняття «фінансового контролінгу» зарубіжними і
вітчизняними дослідниками
Автор

Визначення

Підхід, що базується на основі контролю
Басанцов І.В. [1]
Фінансовий контролінг – це постійно діюча
система контролю, що
забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах
економічної діяльності підприємств, своєчасне виявлення відхилень фактичних її
результатів від запланованих і прийняття управлінських рішень, що забезпечують її
нормалізацію.
Лаута Ю.С.,
Фінансовий контролінг являє собою контролюючу систему, що забезпечує
Герасимов Б.І. концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах фінансової
[10]
діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів
від передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень, що
забезпечують її нормалізацію.
Підхід, що базується на основі координації
Рябенков
О.В.
Розглядає фінансовий контролінг як функціональну систему підтримки
[15]
фінансового менеджменту, яка передбачає комплексне використання методик та
інструментів бюджетування,планування, внутрішнього контролю, інформаційного
забезпечення та ризик-менеджменту для оцінки загального фінансового стану
підприємства, вчасного виявлення відхилень від запланованих показників та
оперативного реагування на вплив негативних факторів і їх своєчасну
нейтралізацію з метою забезпечення позитивного довгострокового ефекту.
Карцева В.В. [7]
Не наводить визначення, але зазначає, що фінансовий контролінг комплексно
впливає на діяльність підприємства і забезпечує його функціонування на базі
постійних координуючих дій між різними фазами циклу (облік,
аналіз,
планування, моніторинг і контроль).
Григорів О. О [5].
Розглядають контролінг як адаптивну складну динамічну
сукупність
взаємопов‘язаних
елементів,
які
виконують
функцію
забезпечення
довгострокового ефективного функціонування і розвитку підприємства шляхом
координації і спрямування зусиль усіх підрозділів і служб.
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Підхід, що базується на основі управління(менеджменту)
Ліпич Л.Г.,
Контролінг – це сукупність методів та процедур, які покликані забезпечити
Гадзевич
І. О. методичну і організаційну основу для підтримки основних функцій управлінської
[11]
діяльності на підприємстві: планування, організування, мотивування, регулювання
та контроль
Турило А. М.,
Контролінг – аналітично кординаційно – консультативна система забезпечення
Святенко С. В.
ефективного управління підприємством з метою успішного фукціонвання в
[16]
довгостроковому періоді для досягнення стратегічних цілей.
Підхід, що базується на основі інформаційного забезпечення
Коковіхіна О. О.
Фінансовий контролінг - підсистема контроллінгу, що здійснює орієнтоване
[8]
на результат управління фінансами підприємства за допомогою використання
методів і інструментів фінансового менеджменту, забезпечення безперервного
потоку внутрішньої і зовнішньої інформації для ухвалення управлінських рішень.
Приймак
С. В.
Під контролінгом слід розуміти систему інформаційної підтримки
[13]
управлінських рішень на основі використання сукупності методів та процедур з
фінансової діагностики, методичного та консультаційного забезпечення, а також
щодо координації планування, обліку, контролю та ризик-менеджменту.

Перший підхід включає в себе дослідників Лауту Ю.С. та Басанцова І.В.,
які визначають поняття «фінансового контролінгу», що базується на основі
контролю.
Другий підхід розглядає поняття «фінансового контролінгу» на основі
координації, прихильниками даного підходу є Григорова О. О, Карцева В. В.,
Рябенков О. В.
Третій підхід роглядається у працях таких дослідників, як Ліпич Л. Г.,
Гадзевич І. О. Турило А. М. та Святенко С. В., які визначають поняття
«фінансового контролінгу», що базується на основі управління.
Четвертий підхід розглядає поняття «фінансового контролінгу» на основі
інформаційного

забезпечення,

прихильниками

даного

підходу

є

такі

дослідники, як Приймак С. В. та Коковіхіна О. О.
Сутність та значення фінансового контролінгу виявляється через його
функції. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених
встановлено, що до найважливіших функції системи фінансового контролінгу
на підприємстві відносять: планування, координація, управління та контроль
(табл. 2). Таким чином, на основі здійсненого теоретичного аналізу можна
зробити

висновки, що під фінансовим контролінгом розуміють систему

забезпечення ефективного управління підприємством на основі виконання
функцій планування, координації та контролю для досягнення мети та
запланованих результатів діяльності.
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Таблиця 2
Функції фінансового контролінгу
Функції фінансового контролінгу
Автори

Плану- Коорди- Обванння
нація лік

ВнутМоні- рішні ОрАна- УправКонто- й кон- ганіліз
ління
троль
ринг сал- зація
тинг

+

Лаута Ю.С.,Герасимов Б.І.

+

+

+

+

[10]
+

Приймак С.В. [14]

+
+

Гізатулліна О.М.,

+

Чучко О.П. [3]
Партин Г.О., Маєвська Я.В. +

+

+

+

+

+

[13]
Григорів О.О. [5]

+

Карцева В.В. [7]

+

+

Терещенко О.О. [16]

+

+

Ліпич

Л.Г.,

+

+
+

Гадзевич +

+
+

+

І.О.[11]
Коковіхіна О.О. [8]
Басанцов І.В. [1]

+
+

+

+

В сучасних умовах ринку у вітчизняних підприємств постає завдання
забезпечення фінансової стійкості, що актуалізує необхідність впровадження
фінансового контролінгу. Розроблений механізм впровадження системи
фінансового

контролінгу

передбачає

виконання

послідовності

етапів

(рис. 1).
Механізм впровадження системи фінансового контролінгу передбачає
виконання чотирьох етапів:
1) визначення мети впровадження контролінгу на підприємстві;
2) методичну підготовку до впровадження контролінгу;
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3) впровадження процедури планування;
4) введення в дію механізму контролю. Перехід від одного етапу до іншого
відбувається тільки після виконання попереднього. На четвертому етапі, після
того як був ведений в дію даний механізм, керівництво підприємства приймає
рішення: якщо результат задовольняє, то система фінансового контролінгу
успішно впроваджена; якщо ні, то необхідно повернутися до першого етапу,
щоб виявити на якому етапі було допущено помилку і виправити її.

Механізм впровадження системи контролінгу

Перший етап - визначення мети впровадження контролінгу
Вибір набору інструментів залежно від мети
Визначення строків впровадження
Розробка поточних і стратегічних завдань
Другий етап – методична підготовка до впровадження контролінгу
Коригується структурна схема підприємства
Третій етап – впровадження процедури планування
Розробка форматів планів і завдань для різних підрозділів
Визначення методики складання планів
Четвертий етап – вводиться в дію механізм контролю
Розробляється система раннього запобігання можливих відхилень
ні

Дієвість фінансового
контролінгу

так
Позитивний
результат

Рис.1 Механізм впровадження системи фінансового контролінгу*
Таким чином, впровадження системи фінансового контролінгу на
підприємствах дозволить здійснювати реальну, незалежну оцінку результатів
діяльності, надасть змогу контролювати процес виконанням поставлених цілей
та допоможе забезпечити фінансову стійкість підприємств.
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Висновки. На підставі проведеного дослідження праць вітчизняних та
зарубіжних науковців, було систематизовано підходи до визначення сутності
фінансового контролінгу і узагальнено, що фінансовий контролінг виступає
одним з перспективних інструментів забезпечення фінансової стійкості
підприємства. Виявлено

чотири основні функції

системи фінансового

контролінгу: планування, координація, управління та контроль, що дозволяють
вирішити проблеми ефективної організації фінансової діяльності підприємства,
підвищити її результативність та прибутковість.
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Б.І. Козір
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБАЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуто сутність поняття “фінансова стійкість комерційного
банку”, досліджено складові фінансової стійкості та проаналізовано вплив
банківських ризиків на фінансову стійкість комерційних банків в Україні.
Проаналізовано механізми управління ризиками та їх роль при забезпеченні
фінансової стійкості комерційного банку.
Ключові слова: комерційний банк, ризик, управління ризиками, фінансова
стійкість,

банківські

ризики,

система

ризик-менеджменту,

фронт-офіс,

бек-офіс.
Постановка проблеми. Від стану фінансової стійкості банків значною
мірою залежить спроможність банківської

системи здійснювати

свою

діяльність, її місце і роль у процесах економічних перетворень. Фінансова
стійкість є не лише основою стабільної банківської системи, а й важливою
економічною категорією, оскільки відсутність або низький рівень фінансової
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стійкості будь-якого суб‘єкта господарювання, в тому числі і комерційного
банку, веде до його неплатоспроможності й, у кінцевому результаті – до
банкрутства. Важливого значення за таких умов набуває проблема ефективного
управління ризиками комерційного банку.
Адже рішення, які приймаються щодо управління банківськими ризиками,
допомагають створити механізм пристосування і оперативного реагування на
зміни зовнішнього середовища, що служить передумовою забезпечення
фінансової стійкості банку.
Оскільки повністю позбутися ризиків неможливо, перед банківською
установою постає завдання управління ними. Балансування між прибутком та
ризиком, пошук їх оптимального співвідношення розглядається як одне з
найважливіших і найскладніших завдань, які стоять перед керівництвом банку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам забезпечення
фінансової стійкості банків присвячено праці багатьох провідних вітчизняних і
зарубіжних вчених, а саме А. Герасимовича, А. Мороза, В. Живалова,
В. Іванова, В. Коваленка, Г. Панової, Г. Фетисова, Г. Табачука, Л. Примостки,
М. Савлука, О. Білої, О. Вовчак, О. Заруби та інших.
Проблемою управління ризиками банку займаються як зарубіжні, так і
вітчизняні вчені. Широко відомі роботи О. Заруцької, В. Вітлінського,
О. Пернарівського, І. Канєєвої, І. Темерової, Л. Примостки, Л. Батракової,
В. Глущенко, А. Дробязко, В. Сушко. Окремі аспекти досліджено в роботах
І. Вядрової, В. Гейця, О. Дзюблюка, М. Дмитренка, Б. Луціва, І. Лютого,
В. Міщенка, А. Мороза, М. Савлука, В. Федосова, А. Шаповалова та інших.
Проте проведені дослідження не можуть повністю задовольнити потреби
теорії і практики щодо забезпечення фінансової стійкості банків з урахуванням
банківських ризиків. Основною проблемою функціонування сучасних банків є
відсутність

детального

аналізу

ролі

управління

ризиками

в

процесі

забезпечення фінансової стійкості банку.
Метою статті є обгрунтування значення фінансової стійкості комерційного
банку як невід‘ємного поняття ринкової економіки, дослідження складових
фінансової стійкості комерційного банку та дослідження основних структурних
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елементів системи управління ризиками та їх впливу на фінансову стійкість
комерційного банку.
Виклад основного матеріалу. Дослідження процесу управління фінансовою
стійкістю банківської системи передбачає уточнення теоретичних засад її
формування; дослідження чинників, що зумовлюють стійке функціонування
банківського сектору; визначення реального рівня забезпечення стійкого
розвитку сукупності банківських інститутів; розроблення й реалізацію
комплексу заходів, спрямованих на дотримання належних кількісних та якісних
параметрів такої стійкості [1, с. 585].
У загальному розумінні сутність поняття ―фінансова стійкість‖ слід
розуміти як характеристику стану рівноваги, що відображає здатність зберігати
певні властивості, функціональне призначення незмінним, незважаючи на
можливі ризики, вплив зовнішніх факторів та внутрішні трансформації. Вона
відображає фінансовий стан банківської установи в сучасному середовищі.
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку передбачає об‘єктивне
визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване управління
фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких управлінських
рішень, які сприяли б забезпеченню фінансової стійкості.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки серед проблем,
пов‘язаних із впливом фінансової кризи на діяльність банків, досить
актуальним є забезпечення фінансової стійкості банківської системи та
повернення її стану на докризовий рівень. Полеміка, яку впродовж тривалого
часу ведуть учені-економісти, розкриває складність економічної категорії
―фінансова стійкість‖ та суперечності щодо її визначення.
Так, О. І. Барановський вважає, що поняття ―фінансова стійкість
комерційного банку‖ є багатоаспектним, так як відображає зміст стану банку в
існуючому ринковому середовищі та є прикладом значної суперечливості
поглядів вітчизняних дослідників [1, с. 75].
К. О. Кушнір стверджує, що фінансова стійкість комерційного банку – це
невід‘ємна характеристика банку як фінансової установи, яка досягається лише
при певних умовах, а саме стабільності зовнішнього середовища [8, с. 39].
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О. В. Крухмаль розглядає фінансову стійкість комерційного банку як динамічну
величину, сутність якої полягає в забезпеченні здатності банку до постійного
відтворення, та рівень якої залежить від внутрішніх та зовнішніх впливів [7, с.
45 В. Коваленко стверджує, що фінансова стійкість комерційного банку – це
здатність банку в динамічних умовах ринкового середовища протистояти дії
негативних чинників, забезпечувати надійність збереження і повернення
вкладів фізичних і юридичних осіб, захищати інтереси акціонерів і вчасно
виконувати власні зобов‘язання з метою забезпечення стабільності приросту
прибутків від діяльності [6, с. 15]. Схожими є погляди В. Живалова та
Г. Фетисова, які стверджують, що під поняттям ―фінансова стійкість банку‖
слід розуміти його здатність виконувати властиві йому функції.
На думку І. В. Макєєвої, фінансова стійкість комерційного банку – це
спроможність банку, як системи трансформування банківських ресурсів
(персоналу, фінансових ресурсів, активів, обладнання та інформаційних
технологій) з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком виконувати
свої функції у ринковому середовищі попри вплив ендогенних та екзогенних
факторів.
Отже, ми вважаємо, що поняття ―фінансова стійкість комерційного банку‖
є

невід‘ємною

характеристикою

комерційного

банку,

яка

відображає

ефективність діяльності банку, що спрямована на виконання банком його
функцій, забезпечення надійності та оперативності обслуговування клієнтів, а
також збільшення власних прибутків, з мінімальним ризиком та попри дію
негативних ендогенних та екзогенних факторів.
Фінансова стійкість банку залежить від багатьох аспектів його діяльності
та має свою структуру. Для взаємозв‘язку між елементами фінансової стійкості
банку

може

бути

використана

ієрархічна

структура,

запропонована

В. В. Вітлінським [2, с. 48]. Відповідно до такої структури фінансова стійкість
розглядається як складова характеристики надійності разом із функціональною
та організаційною стійкістю і, в свою чергу, об‘єднує прибутковість,
ліквідність, капітальну стійкість та запобігання ризикам (рис. 1). Основою
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оцінки фінансової стійкості банків, як уже було зазначено, має бути
комплексний аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на банківську
систему, що передбачав би динаміку розвитку процесів. Крім нагляду за
банками, важливе місце займає моніторинг ризиків, виявлення негативних
тенденцій, що шкодять банкам, а також пошук шляхів запобігання їм.
Надійність банку

Функціональна стійкість

Організаційна стійкість

Фінансова стійкість

Капітальна
стійкість

Ліквідність

Прибутковість

Запобігання
ризикам

Рисунок 1. Складові фінансової стійкості банку
Для забезпечення фінансової стійкості комерційного банку досить
важливим є узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій
між усіма складовими компонентами механізму управління фінансовою
стійкістю. Все це позитивно вплине на рівень прибутковості, зниження ризиків,
контроль та підтримання ліквідності й платоспроможності на достатньому
рівні, що приведе до досягнення цілей банку та підвищення його конкурентної
позиції на банківському ринку.
Вітчизняні науковці також зробили значний крок уперед у напрямку
дослідження банківських ризиків та формування систем ризик-менеджменту
(управління ризиками) у банках. Коли йдеться про ―систему управління
ризиками‖, то мають на увазі систему процесів прийняття управлінських
рішень, головним завданням яких є необхідність максимально знизити
невизначеність, в якій приймають рішення.
Органи

державного

регулювання

також

забезпечують

підтримку

формування та розвитку систем управління ризиками в банках. Зокрема, у 2004
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році НБУ було затверджено методичні рекомендації щодо організації та
функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Відповідно до
цього нормативно-правового акту, НБУ наголошує на необхідності створення
кожним банком власних систем управління ризиками. НБУ виділяє такі основні
функції цих систем: виявлення (ідентифікація ризику), контроль, моніторинг,
вимірювання ризику [9].
Система ідентифікації ризиків включає стратегічне планування діяльності
банку, операційне планування та складання бюджету, планування на випадок
кризових явищ. До системи контролю належить розроблення відповідних
положень,

операційних

процедур,

чітке

делегування

повноважень.

Моніторингом ризиків є ефективна організація інформаційних систем
управління, виконання вимог міжнародних стандартів щодо порядку організації
внутрішнього аудиту, організація перевірок [4, с. 96]. На сьогодні методичні
рекомендації НБУ є практично єдиними рекомендаціями щодо організації
ризик-менеджменту в банках.
Серед основних причин необхідності формування комплексних систем
управління банківськими ризиками варто відзначити, на нашу думку, такі:
1) зростання регулятивних вимог, зокрема спрямування на виконання
положень Базельського комітету посилює регулятивний тиск на ризикменеджмент банку;
2) глобалізація ризику, мінливість та диверсифікація фінансових ринків,
збільшення конкуренції;
3) стратегічне партнерство та необхідність формування позитивного
інвестиційного іміджу (потенційні інвестори й партнери, оцінюючи фінансову
стійкість банку, вивчають і систему управління ризиками, тобто банки, які
зацікавлені в інвестиціях та розвитку міжнародного співробітництва, просто
зобов‘язані вирішувати питання щодо побудови системи управління ризиками);
4) поліпшення зовнішнього рейтингу загалом та кредитного зокрема, що
сприяє зниженню вартості

залучених

капіталізації;
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коштів та зростанню ринкової

5) зниження фінансових втрат, стабільне зростання прибутковості (ROE, чистої
процентної маржі) та, як результат, рух шляхом раціонального зростання і
забезпечення фінансової стійкості (тобто з метою підтримки вдалого співвідношення
―дохідність – ризик‖ банк має побудувати власний ризиковий профіль (які ризики і
які їх розміри менеджмент банку вважає прийнятними) і надалі забезпечувати
контроль та підтримку ризиків на визначеному рівні [3, с. 217].
Для забезпечення фінансової стійкості комерційного банку важливим є
ефективне

та добре

організоване

управління

ризиками,

які

постійно

супроводжують діяльність банку. Коли йдеться про систему управління
ризиками, то мають на увазі систему методів і процесів прийняття
управлінських рішень, основним завданням яких є необхідність максимально
знизити невизначеність, у якій приймають рішення.
Ефективність системи управління ризиками позначається на фінансовій
стійкості комерційного банку. Тому здатність банку визначати ризики,
регулювати та нейтралізувати їх негативний вплив позитивно відображається
на основних чинниках фінансової стійкості (рис. 2).
Низька якість активів, велика
ймовірність втрат

Кредитний ризик

Недостатня прибутковість

Операційний ризик

Відсотковий ризик
Валютний ризик

Низька якість активів і зобов‘язань,
втрата капіталу, недостатня
прибутковість

Ринковий ризик
Ризик ліквідності

Проблеми з виконанням власних
зобов‘язань
НАСЛІДОК

ФІНАНСОВО НЕСТІЙКИЙ БАНК

Рисунок 2. Вплив ризиків на основні характеристики фінансової стійкості
банку
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Серед ризиків, що найбільше впливають на основні характеристики
фінансової стійкості комерційного банку, як видно з рис. 2, є кредитний,
відсотковий та ризик ліквідності. Зрозуміло, що банки у процесі діяльності
натрапляють не лише на ці ризики, вагоме значення мають й інші ризики
(операційний, валютний, ринковий), проте на кредитний, відсотковий та ризик
ліквідності найбільше звертають увагу органи нагляду, та й комерційні банки
вважають такі ризики найнебезпечнішими для свого фінансового становища,
що підтверджують дані окремих експертних досліджень (табл. 1).
Таблиця 1
Категорії ризику за ступенем пріоритетності для вітчизняних банків
Категорія ризику
Кредитний ризик
Ризик ліквідності
Відсотковий ризик
Ринковий ризик
Валютний ризик
Операційний ризик
Ризик репутації
Юридичний ризик
Стратегічний ризик

Загалом по банківській системі
8,65
7,70
5,78
5,04
5,57
4,70
4,06
4,30
4,96

За даними табл. 1 можна простежити, що категорія кредитного ризику
набрала максимальну кількість балів у банківській системі в цілому. Пояснення
такої ситуації є цілком зрозумілим, оскільки на фінансовому ринку України
ринок кредитів є домінуючим, порівняно, наприклад, із фондовим ринком, тому
й кредитний ризик найнебезпечніший для банків.
Цей ризик може, зокрема, суттєво зменшити прибуток банку, а в
найгіршому випадку призвести до банкрутства. Крім цього, банки, які мають
значні втрати за кредитними операціями, наражаються на ймовірність зниження
своєї вартості. Так, неналежне управління кредитним ризиком спричиняє
виникнення непрацюючих активів, збитків за кредитами, що значно знижує
рівень прибутковості, зменшує вартість банку та в кінцевому підсумку
негативно відображається на фінансовій стійкості загалом. Відповідно, фахівці
банківського ринку, провідні банкіри розуміють необхідність ефективної
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організації ризик-менеджменту, деякі найбільші банки впровадили, інші
прагнуть до введення відповідної організаційної структури управління
ризиками. Якщо ж говорити про невеликі банки, то більшість із них не мають
відділу ризик-менеджмету, а інколи навіть жодного спеціаліста в банку з
відповідним функціональним навантаженням.
Слід зауважити, що необхідність банку зважати на обсяги та специфіку
своєї діяльності у процесі формування системи управління ризиками є цілком
виправданою, оскільки впровадження та функціонування системи ризикменеджменту потребує чималих затрат (побудова технології управління
ризиками; добір, купівля та впровадження програмного забезпечення;
підтримка технології на актуальному рівні), що за нераціонального підходу,
зрозуміло, негативно позначатиметься на рівні банківської прибутковості.
Таким чином, необхідно визначити основні елементи побудови ефективної
системи управління банківськими ризиками з боку оптимального впливу на
фінансову стійкість банку. Існують різні думки з приводу структурних
елементів

системи

ризик-менеджменту.

На

нашу

думку,

основними

структурними елементами системи управління банківськими ризиками є:
 підрозділи банку, які приймають участь в управлінні
ризиками;
 достовірна інформація;
 процес управління ризиком.
Отже,

до

процесу

ризик-менеджменту

повинні

залучатися

такі

функціональні та структурні підрозділи банку:
спостережна рада у межах своїх функцій і
відповідальності

перед

власниками

банку,

вкладниками та органами банківського нагляду;
правління банку у межах своїх повноважень та
відповідальності

перед

спостережною

радою

банку, вкладниками та органами банківського
нагляду;
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підрозділ з ризик-менеджменту у межах своїх
функцій щодо виявлення, оцінки, контролю та
моніторингу ризиків;
фронт-офіси у межах своїх функцій прийняття
банком ризиків у рамках дове- дених повноважень;
бек-офіси у межах своїх функцій контролю за
дотриманням встановлених вимог.
Відділ

з

ризик-менеджменту

повинен

підпорядковуватися

голові

Правління банку, бути повністю незалежним від підрозділів банку, що
безпосередньо приймають ризики (фронт-офісів) і підрозділів, які реєструють
факт прийняття ризику та контролюють його величину (бек-офісів). Керівник
відділу з ризик-менеджменту повинен бути членом Правління банку та членом
профільних комітетів, мати право вето на рішення цих комітетів, якщо вони
можуть призвести до негативних наслідків і завдати шкоди належному веденню
банківської діяльності.
Закордонна банківська практика показує, що основною вимогою до
підрозділу ризик-менеджменту є його повна незалежність від підрозділів банку,
які приймають на себе ризики (фронт-офісів) та підрозділів, які реєструють
факт прийняття ризику та визначають його величину (бек-офісів).
Процес управління банківськими ризиками має в себе включати:
 виявлення ризиків, з якими стикається банк у процесі
діяльності, їх класифікацію та ранжування;
 аналіз та оцінку ризиків, яким піддається банк;
 розроблення заходів для мінімізації або уникнення ризиків;
 реалізацію системи заходів щодо управління ризиками та
моніторинг її ефективності;
 контроль

впливу

інструментів

системи

управління

банківськими ризиками.
Дані етапи є обов‘язковими у процесі управління банківськими ризиками і
їх неврахування або упущення одного із них на практиці може призвести до
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неефективного управління банківськими ризиками. Основною метою процесу
управління ризиками є мінімізація, передача (трансфер) або ж повне уникнення
ризику. Оскільки немає прямої залежності між ризиком і прибутком, це
ускладнює формулювання мети та її однозначність. З цієї причини банк
повинен мати за мету не тільки зниження ризиків, а й пошук оптимальних
рішень щодо підтримки співвідношення між ризиком і прибутком, що в
подальшому позитивно позначиться на фінансовій стійкості. Сам банк несе
основну відповідальність за ефективність управління ризиками. Створена
система ризик-менеджменту дає можливість значно підвищити прибутковість
банку та його інвестиційну привабливість, і в результаті зміцнити фінансову
стійкість.
Висновки. На сьогодні абсолютно фінансово стійких комерційних банків
не існує, проте кожен із них має прагнути до поліпшення власного фінансового
стану, що в кінцевому підсумку позитивно відобразиться на рівні фінансової
стійкості банківської системи взагалі. Ефективне функціонування механізму
управління фінансовою стійкістю комерційного банку через узгодження
управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між усіма складовими
компонентами забезпечить досягнення стратегічних і тактичних фінансових
цілей банку, сприятиме підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків,
контролю та підтриманню ліквідності й платоспроможності на достатньому
рівні, що в кінцевому підсумку, безумовно, матиме позитивний вплив на
забезпечення фінансової стійкості комерційного банку.
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Ключові слова: фінансовий стан підприємства, дебіторська заборгованість,
факторинг, форфейтинг, горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція.
Постановка проблеми.

Сучасний розвиток нашої економіки можна

охарактеризувати як період потрясінь. Зміни, пов‘язані з ризиками, збитками та
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умовами прогресуючої світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо
підприємства не будуть прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ,
вони зазнають краху й збанкрутують. У період світової кризи будуть виживати
тільки лідери змін – ті, які швидко адаптуються до її тенденцій,
використовуючи всі можливі перспективи виходу з неї. Такому лідеру
необхідно розглядати зміни як нову можливість, що означає шукати важливі
переміни й знати шляхи, які дозволяють зробити їх максимально ефективними
для внутрішньої та зовнішньої діяльності підприємства. Тому основним
завданням повинна стати розробка нових механізмів управління фінансовим
станом підприємства. Ефективна діяльність підприємства залежить від багатьох
чинників, проте одним з найважливіших є фінансовий стан. Але сьогодні не має
чіткого визначення сутності поняття «фінансовий стан підприємства», а також
загальноприйнятої точки зору щодо його трактування, зосереджено увагу на
його окремих елементах. У сучасних умовах господарювання підприємств
важливим є врахування поряд з такими елементами, як платоспроможність,
фінансова стійкість, ділова активність, що визначається, зокрема, ефективністю
оборотних

коштів,

прибутковістю

підприємства,

таких,

як

потенціал

формування та повнота використання фінансових ресурсів, збалансування
грошових потоків і рівень фінансового ризику. Тому необхідним є уточнення
сутності поняття ‖фінансовий стан підприємства‖ та пошук шляхів його
покращання.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Вивченням актуальних проблем
оцінки фінансового стану підприємств займалися такі вчені, як Савицька Г. В.,
Коробов М. Я., Федоренко В. І., Бойчук І. М., Данильчук І. В., Карпенко Г. В.,
Мороз Е. Г., Бланк І. А., Дем‘яненко М. Я. Вчені аналізують вплив екзогенних
та ендогенних факторів на фінансовий стан підприємства, визначають причини
кризового стану, однак проблемі покращання фінансового стану підприємства
та пошуку шляхів виходу з кризи приділяється недостатньо уваги. Багато
питань розглянуто, проте постійні зміни у зовнішньому та внутрішньому
економічних

середовищах

функціонування

підприємств

призводять

до

необхідності переглядати питання з оцінки та вдосконалення фінансового стану
підприємства.
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Метою статті є дослідження елементів економічної діяльності, що
впливають на фінансовий стан підприємства та обґрунтування

шляхів

покращення фінансового стану і основних напрямів його зміцнення.
Виклад основного матеріалу. Значна кількість підприємств в Україні має
незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За
своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення
фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть
збільшити

свій

майновий

потенціал,

відновити

платоспроможність

та

прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на
підприємстві є можливим тільки за системного забезпечення управлінського
персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність
підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація
повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану
підприємства.
На сьогодні наукова думка не має загальноприйнятої точки зору з приводу
чіткого визначення сутності поняття «фінансовий стан підприємства».
Фінансовий стан підприємства, на думку Савицької Г. В. – це складна
економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу та
спроможність суб‘єкта до саморозвитку на фіксований момент часу [10].
Більш конкретно розкриває сутність поняття Коробов М. Я. На його думку,
фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма
показниками характеристика якості його діяльності, його можна визначити як
міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і
ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської
діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов‘язаннями [6].
Фінансовий

стан

підприємства

–

це

показник

його

фінансової

конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності,
виконання зобов‘язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий
стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх
елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
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виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників,
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан треба систематично й всебічно оцінювати з використанням
різних методів аналізу. Неефективність використання фінансових ресурсів
призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до
можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до
невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства [9].
Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної
стійкості підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою
залежить

від

наявності,

використання

й

вдосконалення

економічного

потенціалу підприємства. Однією з особливостей нестійкого функціонування
сучасних підприємств є кількісна, якісна та структурна недосконалість
економічного потенціалу господарюючих суб‘єктів, що зумовлена великими
втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним фінансовим становищем
підприємств.
Використання й вдосконалення економічного потенціалу до необхідного
рівня

повинно

надавати

можливість

підприємству

для

ефективного

застосування своїх ресурсів, а значить сприяти поглинанню зовнішніх й
внутрішніх

дестабілізуючих

факторів,

що

є

свідченням

стійкості

функціонування [5].
В умовах конкурентного середовища актуальності набуває оптимізація
збутової

політики

підприємства.

Підприємству

необхідно

активізувати

політику в галузі маркетингу з метою просування своєї продукції, яка фактично
за рахунок високої якості та ціни, нижчої від середньогалузевої є
конкурентоспроможною. Важливими для вирішення є питання реклами,
упаковки, випуску високоякісної сувенірної продукції, фірмова торгівля,
стимулювання збуту різними шляхами. Правильний підхід до просування
продукції виробників товарів дозволить збільшити реалізацію продукції, що
створить реальні передумови для виходу підприємства з фінансово-економічної
кризи.
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Конкурентоспроможність на ринку збуту можна досягти шляхом зниження
собівартості продукції, за рахунок впровадження нової техніки, технологій,
раціональнішого використання як матеріальних, так і трудових ресурсів,
зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, адже
зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення
прибутку підприємства.
Ще одним напрямком покращання фінансового стану підприємства є
збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що
збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати
довго - і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності,
які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт
абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна
забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів,
здачі їх в оренду.
Покращення фінансового стану підприємства можливе за рахунок
збільшення виручки від продажу продукції, продажу основних фондів,
рефінансування дебіторської заборгованості, зниження собівартості продукції,
зниження витрат, що покриваються за рахунок прибутку.
Зазвичай використовують такий напрям покращення фінансового стану, як
збільшення виручки від продажу (нарощування обсягів реалізації та збільшення
ціни). Щоб збільшити обсяги реалізації, необхідно максимально активізувати
збутову діяльність підприємства. Працюючи в умовах ринку, підприємство
повинно розробити певну систему ціноутворення. Це може бути стратегія
«збирання вершків», коли підприємство призначає гранично високу ціну на
різних сегментах ринку для отримання максимального прибутку, що
характерно для новітніх товарів чи послуг, а може бути стратегія «низьких
цін», для того щоб охопити максимальну кількість покупців і завоювати
максимальну частину ринку для своєї продукції.
Ще одним шляхом поліпшення фінансового стану підприємства є
рефінансування дебіторської заборгованості, основними формами якої є:
факторинг, облік векселів, які видані покупцям продукції, форфейтинг.
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Факторинг становить фінансову операцію, при якій підприємствопродавець передає право отримання грошей по платіжним документам банку.
За здійснення такої операції банк стягує з підприємства-продавця визначену
суму комісійних, яка встановлюється у відсотках до суми платежу.
Факторингова

операція

дозволяє

підприємству-продавцю

рефінансувати

переважно частину дебіторської заборгованості щодо наданого покупцю
кредиту в короткі строки.
Облік векселів, що надаються покупцям, становлять фінансову операцію з
продажу їх банку або іншому фінансовому інституту за визначеною ціною, яка
встановлюється залежно від їх номіналу, строку погашень та облікової
вексельної ставки.
Форфейтинг

становить

фінансову

оперативність

по

експертному

товарному кредиту шляхом передачі переказного векселя банку зі сплатою
комісійної винагороди. У результаті форфейтування заборгованість покупця по
товарному кредиту трансформується в заборгованість фінансову (на користь
банку) [8].
Наступним напрямком покращання фінансового стану підприємства може
стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів,
а також отримання ліцензій на виробництво «ходових» товарів, що дасть змогу
стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не
отримує прибутку у розмірах, що забезпечують необхідний приріст фінансових
ресурсів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства
та їх соціальної сфери.
Одним із основних напрямів пошуку резервів є зменшення вихідних
грошових потоків через зниження собівартості продукції та витрат, джерелом
покриття яких виступає прибуток.
Основними джерелами зниження витрат виробництва і реалізації продукції
є зниження витрат сировини та матеріалів (зниження норм їхнього
використання, скорочення відходів і витрат у процесі виробництва і
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збереження, повторне використання матеріалів, упровадження безвідходних
технологій), палива і енергії на одиницю продукції, зниження витрат заробітної
плати на одиницю продукції, скорочення адміністративно-управлінських
витрат, ліквідація непродуктивних витрат і втрат [6].
Інформація про фінансовий стан підприємства надзвичайно важлива як для
керівництва підприємства, так і для інвесторів. Тому заслуговує на увагу
проблема щодо інформаційного забезпечення підприємства. Достовірність
даних про фінансовий стан підприємства є важливою умовою для прийняття
правильних управлінських рішень [5].
Покращити фінансовий стан підприємства можна також, використовуючи
економіко-математичні методи. Їхнє застосування підвищує ефективність
аналізу за рахунок розширення факторів, які вивчаються, обґрунтування
відповідних управлінських рішень щодо вибору оптимального варіанта
використання

фінансових

ресурсів,

розкриття

резервів

ефективності

виробництва.
Однією з причин кризового стану вітчизняних підприємств є неналежне
виконання фінансовими службами покладених на них функцій, зокрема
відсутність гнучкого фінансового планування та аналізу, управління ризиками та
несвоєчасне виявлення фінансової нестабільності, як наслідок – фінансова криза.
Система заходів для підтримки економічної стійкості підприємства
повинна передбачати:
1)

постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього станів

підприємства;
2)

розробку

заходів

із

зниження

зовнішньої

вразливості

підприємства;
3)

розробку підготовчих планів при виникненні проблемних

ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення;
4)

впровадження планів практичних заходів при виникненні

кризової ситуації, прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку
відхилення розвитку ситуації;
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5)

координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням

заходів та їхніми результатами.
Саме за таких умов можна забезпечити систему моніторингу кожної із
складових економічної стійкості підприємств, яка змогла б надати можливість
оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку.
Так, якщо моніторингом виявлено недостатній рівень фінансової стійкості
підприємства, то можна реалізувати такі дії:
оптимізація руху фінансових ресурсів підприємства і врегулювання
фінансових відносин, які виникають під час розрахункових відносин між
господарюючими суб‘єктами з метою ефективного їхнього розподілу;
розробка стійкої фінансової стратегії підприємства;
розробка проектів перспективних і поточних фінансових планів,
прогнозних балансів та бюджетних коштів;
розрахунок прогнозних значень реалізації продукції (планів продажів) і
планів капіталовкладень, собівартості продукції тощо;
визначення джерел фінансування господарської діяльності, а також
бюджетне фінансування, довго - та короткострокове кредитування тощо;
координація фінансових підрозділів підприємства [1].
Також одним із напрямів поліпшення фінансового стану сучасних
підприємств є їх економічна інтеграція. Вона поділяється на вертикальну та
горизонтальну.
Горизонтальна інтеграція є поєднанням в одній формі виробництва
різнорідної продукції на єдиній сировинній чи технологічній основі і
передбачає пошук можливостей здійснення закупівель разом з іншим
покупцем. Вертикальна інтеграція є поєднанням в одній формі різних галузей
виробництва та сприяє об‘єднанню з ключовими постачальниками сировини і
матеріалів. У свою чергу, вона передбачає проведення моніторингу цін на
сировину, виходу на ринок нових потенційних постачальників як альтернативу
більш дорогим матеріалам [7].
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Горизонтальна інтеграція є досить привабливою для підприємств, у яких
немає достатнього рівня забезпеченості власними обіговими коштами та
від‘ємне

значення

маневреності

власного

капіталу.

Адже

сутність

горизонтальної інтеграції полягає в об‘єднанні підприємств шляхом злиття або
придбання, завдяки чому створюється нове, більш велике підприємство. Саме
такі підприємства мають кращі можливості отримання кредитів, володіють
більшою часткою ринку, характеризуються більш високою прибутковістю і
меншою собівартістю продукції, отримують можливість збільшувати оборот
капіталу.
Перевагами вертикальної інтеграції можуть бути зниження витрат, і, таким
чином, покращення конкурентного становища, можливість контролю затрат і
якості, забезпечення своєчасності постачання сировини.
Ще одним напрямом покращення фінансового стану є його прогнозування
і моніторинг, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно
впливати на формування показників господарської та фінансової діяльності,
необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в
ньому відбуваються.
Система заходів для підтримання економічної стійкості підприємства
повинна передбачати: постійний моніторинг внутрішнього та зовнішнього
станів підприємства; розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості
підприємства; розробку підготовчих планів при виникненні проблемних
ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їх забезпечення; впровадження
планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації, прийняття
ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку ситуації;
координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми
результатами.
Саме за таких умов можна забезпечити систему моніторингу кожної зі
складових економічної стійкості підприємств, яка змогла б надати можливість
оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку [4].
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої,
комерційної та фінансово-господарської діяльності. Насамперед на фінансовий
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стан підприємства позитивно впливає безперебійний випуск і реалізація
високоякісної продукції.
Оскільки фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик
діяльності кожного підприємства, то його треба систематично і всебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це
уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства
як у статиці за певний період, так і в динаміці – за низку періодів, дасть змогу
визначити ―больові точки‖ у фінансовій діяльності та способи ефективності
використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
До основних чинників, які можуть спричинити фінансову кризу на
підприємствах, належать: зовнішні, або екзогенні (які не залежать від
діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від
підприємства).
Головними екзогенними чинниками фінансової кризи на підприємстві
можуть бути: спад кон‘юнктури в економіці загалом; значний рівень інфляції;
нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність
фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі та криза
окремої галузі; посилення монополізму на ринку; дискримінація підприємства
органами влади та управління; політична нестабільність у країні.
Головні ендогенні чинники фінансової кризи: брак чітко визначеної
стратегії розвитку підприємства; дефіцити в організаційній структурі; низький
рівень менеджменту; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту
продукції; незадовільне використання виробничих ресурсів; непродуктивне
утримання зайвих робочих місць.
Враховуючи проблеми фінансового стану підприємства в умовах
фінансової кризи, а також необхідність стабілізації фінансової стійкості
підприємств в умовах фінансової нестабільності, варто вжити таких заходів:
– усунення зовнішніх факторів банкрутства; удосконалення поточного
календаря фінансового документа, у якому докладно відображається грошовий
обіг

підприємства;

регулювання

рівня

незавершеного

переведення низькооборотних активів до високооборотних;
337

виробництва;

– вживання локальних заходів з поліпшення фінансового стану;
забезпечення фінансового становища підприємства в середньостроковій
перспективі, яке виявляється в стабільному надходженні виручки від реалізації
в достатньому рівні ліквідності активів, підвищенні рентабельності продукції,
установлення призупинення штрафних санкцій за прострочену кредиторську
заборгованість, забезпечення достатності фінансових ресурсів для покриття
нових поточних зобов‘язань; поступове погашення старих боргів, скорочення
витрат до мінімально допустимого рівня, проведення енерго- і ресурсоощадних
заходів;
– створення стабільної фінансової бази; забезпечення стійкого фінансового
становища підприємств у довгостроковій перспективі, створення оптимальної
структури балансу та фінансових результатів, фінансової системи підприємства
до несприятливого зовнішнього впливу [11].
Висновки. Здійснені дослідження шляхів покращання фінансового стану
підприємства дозволили зробити певні висновки щодо основних напрямків
покращання фінансового стану підприємства та формування його фінансової
стратегії. Фінансовий стан підприємства – це реальна (на фіксований момент
часу) і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний
рівень

фінансування

поточної

діяльності,

саморозвитку та

погашення

зобов‘язань перед підприємствами й державою. Кількісно він вимірюється
системою показників, на підставі яких здійснюється його оцінка. Важливе
значення у реалізації завдань оцінки фінансового стану підприємства має його
інформаційне

забезпечення.

Однією

з

найважливіших

характеристик

фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Вона формується під час
всієї господарської діяльності. Фінансова стійкість – це такий стан фінансових
ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами,
здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес
виробничої діяльності, а також його розширення і оновлення. Заходи,
спрямовані на покращання фінансового стану підприємства, містять в собі:
вивчення попиту на продукцію, що випускається, з метою розширення ринку;
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аналіз складових собівартості продукції і визначення шляхів її зниження; збуту
переорієнтації на випуск іншої продукції; виявлення наднормативних запасів
матеріальних цінностей для залучення їх в господарський оборот або реалізації;
вивчення руху дебіторської заборгованості з метою її зменшення; вивчення
можливості

одержання

довгострокових

кредитів;

аналіз

складових

короткострокової дебіторської заборгованості і можливості її зменшення;
аналіз складових першочергових платежів із прибутку з метою недопущення
нераціональних виплат; контроль за фінансовим станом підприємства і
дотриманням виробленої фінансової стратегії. Удосконалення фінансової
роботи на підприємстві доцільно здійснювати за такими напрямами: системний
і постійний фінансовий аналіз їх діяльності; організацію обігових активів
відповідно до існуючих вимог з метою оптимізації фінансового стану;
застосування

лізингових

операцій

з

метою

розвитку

виробництва;

впровадження сучасної системи управління грошовими потоками; розробка і
реалізація стратегічної фінансової політики підприємства.
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В.П. Корман
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
В Україні розвиток страхової справи здійснюється швидкими темпами за
умов сучасного забезпечення та підтримання його стабільної діяльності,
враховуючи інтереси страховика.
Основні проблеми дослідження сутності даного поняття пов’язана із
трактування категорії фінансової стійкості, з ототожненням фінансової
стійкості страхової компанії з такими поняттями, як фінансова надійність і
фінансова безпека страхової компанії.
Ключові слова: фінансова стійкість, страховик, внесок, фінансові ресурси
страхового ринку, перестрахування, ліміт, група ризику, страховий капітал,
фізичні та юридичні особи, прибуток, страхування, моделі ризику
Теоретичні

та

методичні

основи

дослідження

складали

основні

положення сучасної теорії капіталу підприємства, а також теоретичні висновки
та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, таких як
Віннічук Р. І., Вовчак О.Д., Заводян В.О., Мудь М. М., Рештаненко Н. В.,
340

Кузьмінського В.Л., Татарина Т.В., Кузнєцова О.Д., Пахненко О. М., Кривицька
Ю. М., та інші.
Страхова компанія, з одного боку, надає страхові послуги, а з іншого –
акумулює значні фінансові ресурси і виступає інвестором або продавцем
тимчасово вільних грошових коштів.
Перестрахування
страхувальниками,

яка

являється

системою

економічних

дозволяє

страховій

фірмі,

що

відносин
уклала

між

договір

страхування, передати взяті на себе ризики іншим страховим компаніям —
перестраховикам.
Перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості
страхових операцій і нормальної діяльності будь-якого страхового товариства
незалежно від розмірів його капіталу, запасних фондів та інших фінансових
активів.
Сьогодні основна перспектив перестрахування на українському ринку,
розвивається

для цього необхідно проінформувати людей про такий вид

фінансових послуг. А також потрібно виконати деякі законодавчі зміни, для
удосконалення законодавчої бази, у частині визначення перестрахування як
виду діяльності [2, с. 61].
Існує необхідність

просування на українському ринку страхових і

перестрахових програм, розроблених спільно страховиком і перестраховиком,
підвищення рівня професіоналізму страхових послуг.
Необхідно робити все для

формування стабільного українського

перестрахового ринку з максимальним використанням його внутрішнього
потенціалу [4].
Сьогодні перестрахування в Україні потребує комплексного розвитку,
його теперішній стан не може задовольнити потреби страхового ринку. У сфері
вітчизняного страхування переважають страхові компанії з невеликими
можливостями з прийняття ризиків. Тому для українського страхового ринку
проблемою, що потребує швидкого вирішення, є збільшення його ємності,
об'єднання розрізнених страхових фондів компаній. Перспективним для
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українських страхових компаній є вихід на страхові ринки країн, що
розвиваються, з метою заощадження на перестрахуванні. Перестрахування як
вид діяльності повинно здійснюватись професійно і підлягати ліцензуванню.
Перестрахування полягає в перерозподілі між страховими організаціями
створеного (первинного) страхового фонду, згідно закону.
Закону України "Про страхування"[9] містить поняття "перестрахування".
Капітал страховика є основою його діяльності й сукупності фінансових
ресурсів: власних, залучених чи позичених, які перебувають у розпорядженні
страховика і використовуються для забезпечення його діяльності та отримання
прибутку.
Сьогодні чинне цивільне та страхове законодавства України не містить
норм, які б чітко визначали місце договору перестрахування в системі страхової
діяльності.

На

даний

час

у

вітчизняному

законодавстві

інститут

перестрахування розглядається або як галузь страхування, або як його вид.
Представник

вітчизняної

науки

страхового

права

розглядає

перестрахування як окремий незалежний вид страхування. Існує думку, що
перестрахування – це спеціальна форма страхування між страховими
компаніями, яка передбачає передачу ризику від одного

до іншого

страховика. [2, с. 38]
Л. Кузнєцовський зазначає, що виконання своїх прямих функцій
фінансовими посередниками, до яких зачисляємо і страхові компанії, реалізує
досягнення їх головного завдання, а саме: забезпечення ефективного
розміщення наявного капіталу шляхом акумуляції та інвестування грошових
ресурсів фізичних та юридичних осіб [5, с.32].
Проаналізувавши трактування науковців, можна дійти висновку, що
капітал страхової компанії являють собою сукупність власних, залучених чи
запозичених грошових коштів, або активів у матеріальній чи нематеріальній
формі, використовуються для забезпечення діяльності страхової компанії й
отримання прибутку.
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Перестрахування

є

необхідною

умовою

забезпечення

стабільної

діяльності будь – якої страхової компанії в цілому і фінансової стійкості
страхових операцій зокрема. Яке ділиться на різні форми перестрахування.
Відповідно до типу договору, це співвідношення може бути однаковим
для всіх ризиків, що покриваються в договорі (частка перестрахувальної квоти),
або вона може варіюватися від ризику до ризику (всі інші пропорційні види
перестрахування).
Однак у всіх випадках частка страхових премій перестраховика прямо
пропорційна його обов‘язкам щодо покриття будь-яких виплат. Наприклад,
якщо перестраховик приймає 90 % певного ризику та страховик зберігає 10 %
то страхова премія розподіляється у співвідношенні 90:10. [12, с. 101].
Відомий американський теоретик і практик перестрахування К. Пфайфер
перестрахування визначає як самостійну галузь страхування, що забезпечує
захист прямого страховика (цедента) від можливих фінансових втрат, якщо б
йому

необхідно

було

здійснити

виплати

за

укладеними

договорами

страхування, не маючи перестрахувального покриття [6, с. 14].
Таким чином, страхувальник має право оскаржити рішення страховика
про відмову у виплаті йому страхової суми (відшкодування) через суд. Якщо
страховик

виплатив

страхове відшкодування

за договором

майнового

страхування, він одержує право суброгації (регресного позову) до особи, що
відповідальна за завдану шкоду в межах суми сплаченого страхового
відшкодування.
Факультативне перестрахування в багатьох аспектах схоже на пряме
страхування, зокрема в тому, що перестраховик, приймаючи ризик, дуже
докладно його вивчає, знайомиться з практикою страхових операцій цедента.
Таке докладне, ретельне вивчення партнера та його пропозицій має сенс,
особливо якщо це одне з перших приймань від компанії-цедента. Проте
вивчення інформації в такому обсязі потребує багато часу і чималих
адміністративних витрат для обох сторін.
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Переваги факультативного методу полягають ось у чому:
1) є можливості вибору для компанії-цедента якомога сприятливіших
умов перестрахування (розміщення ризику в кількох перестрахувальних
компаніях, вибір найкращих пропозицій);
2) у використанні цедентом перестрахування в тих випадках, коли
відповідальність справді може зашкодити фінансовій стійкості страховика або
коли він має розширити свою діяльність у сфері несприятливих для нього
страхувань.
Особливістю

факультативного

перестрахування

є

можливість

регулювання страховиком (цедентом) розміру власного утримання.
Розглянемо моделі розвитку ринку перестрахування фінансової стійкості
див на табл. 1.
Сьогоднішня ситуація на українському ринку перестрахування свідчить
про тяжіння до третьої моделі. У зв'язку з цим варто зазначити, що наявність у
економіці України декількох професійних спеціалізованих перестрахувальних
компаній є, безумовно, бажаною. Адже тільки спеціалізований потужний
перестраховик здатний брати великі ризики, оцінювати реальну вартість взятих
ризиків,

адекватно

до

ситуації

ефективно

їх

розміщувати

тощо

[4, с. 102].
Власне утримання встановлюється в абсолютній сумі або у відсотках
страхової

суми

об‘єкта.

Складним

питанням

для

практичного

перестрахування є визначення частки ризику, яку слід залишати на своєму
утриманні. Передавати в перестрахування досить велику частку не вигідно,
оскільки страховик відраховує і значну частину зібраних ним страхових
премій.
Для кожного виду ризиків (груп ризиків) страхові компанії складають
таблиці лімітів власних утримань, які часто коригуються. Порядок укладання
перестраховувального договору на факультативній основі такий.
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Таблиця 1
Моделі розвитку ринку перестрахування фінансової стійкості
Моделі розвитку

Переваги

Недоліки

1. Обмежений вибір
1. Здатність витримувати
перестраховика;
великі ризики;
І модель
2. домінування типових
Ґрунтується на
2.Висока надійність
договорів;
домінуванні
перестрахувального
3. відсутність гнучкості при
професійних
покриття;
прийнятті управлінських
спеціалізованих
3. Можливість
рішень страховиком;
перестраховиків
розміщення великих
4. зменшення можливих
ризиків у короткі строки
прибутків
1.Дотримання балансу в
перестрахуванні премій;
2. широкий вільний вибір
II модель Основними
перестраховика;
суб'єктами, що надають
3.гнучкі умови
Досить важко розмістити
перестрахові послуги, є
перестрахування;
великі ризики
звичайні страхові
4. значні прибутки від
компанії
перестрахувальної
діяльності;
5.диверсифікація ризиків
Ш модель (змішана)
Передбачає існування на
ринку двох груп
Включає переваги та недоліки обох моделей, які
операторів:
виявляються слабкіше внаслідок взаємопогашення
спеціалізованих
ефекту
перестраховиків та
звичайних страховиків
Спочатку перестрахувальник та перестраховик укладають між собою
договір про співробітництво з факультативного перестрахування. Цей договір не
містить даних про ризики, а лише визначає схему роботи, права та обов‘язки
сторін. Підписуючи таку угоду, перестраховик не зобов‘язаний приймати ризики
від страховика на перестрахування. Факультативне перестрахування передбачає
рішення перестраховика в кожному окремому випадку.
Коли у страховика з‘являється ризик, який він бажає перестрахувати
згідно з Договором про співробітництво з факультативного перестрахування,
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він надсилає перестраховикові коверноту. Ковернота містить таку інформацію: вид
страхування, територію страхування; об‘єкт страхування; страхову суму; ставку
премії, власне утримання; премію перестраховика, комісію і т. ін. [5, с. 32].
Про ризик перестраховик повідомляє страховика (цедента), яку частку він
приймає в факультативне перестрахування, підтвердження робиться по
телефону, факсу або відправленням підписаної копії пропозиції із зазначенням
своєї частки.
Недоліки факультативного перестрахування:
1) без згоди перестраховика перестрахувальник не може змінити умови
страхування;
2) великі витрати з оформлення факультативного перестрахування,
особливо в разі неодноразової факультативної пропозиції;
3) тривалість оформлення факультативного перестрахування впливає на
можливість укладання договору або навіть відмови від нього;
4) вивчення кожного ризику і часте проведення перестрахувань дає певну
інформацію конкурентам про андеррайтерську політику компаніїцедента;
5) неможливість автоматичного поновлення факультативного покриття.
Комісія

у

факультативному

перестрахуванні

встановлюється

не

регулярно. Факультативні договори перестрахування укладаються на період дії
оригінального полісу [3, с.101].
Факультативна

сесія

здійснюється

в

усіх

галузях

страхування.

Найчастіше до неї вдаються при покритті великих ризиків (промислові
підприємства, вузли та агрегати, що мають високу вартість у майновому
страхуванні), а також при страхуванні цивільної відповідальності, де страхові
випадки не поодинокі і більш імовірні.
Таким чином, зі зростанням обсягу страхових операцій постала потреба
прискорити механізм передавання ризиків у перестрахування. А це, у свою
чергу, сприяло появі іншого методу перестрахування, який надав страховикові
більших можливостей щодо здійснення страхування, зниження його витрат за
ризиками, договірного перестрахування.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРКТЕРИСТИКА
СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті автором проведений аналіз економічної сутності капіталу та
фінансового капіталу суб’єктів господарювання, визначено його роль у
фінансово-господарській

діяльності

підприємства.

Узагальнено

та

систематизовано класифікаційну характеристику структурних елементів
капіталу підприємства.
Ключові слова: капітал, підприємство, фінансові ресурси, фінансовий капітал,
суб’єкт господарювання.
Процес формування достатнього для ефективної фінансово - господарської
діяльності суб‘єктів господарювання обсягу капіталу в ринкових умовах
виступає

основним

економічного

чинником

розвитку

конкурентоспроможності

підприємств.

Це

пояснюється

та

стабільного
посиленням

конкурентного тиску на підприємства збоку вітчизняних та іноземних суб‘єктів
господарювання, зростанням вимог потенційних споживачів до якості
пропонованих на ринку товарів та послуг.
Формування капіталу підприємства передбачає вирішення ряду питань,
пов‘язаних з обґрунтуванням доцільності залучення певного обсягу фінансових
ресурсів, вибором та оцінкою джерел фінансування, визначенням їх
оптимальної структури та пошуком нових форм і методів залучення капіталу
підприємств.
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Капітал підприємств є основною рушійною силою поступального
економічного розвитку держави, становить фінансову основу створення і
розвитку суб‘єктів господарювання усіх форм власності та організаційно правових форм та є головним чинником забезпечення безперервності процесу
виробництва та реалізації продукції.
Спробу визначення економічної сутності поняття капіталу здійснили
представники різних економічних напрямів та шкіл, зокрема,

Ф. Кене,

Д. Рікардо, А. Сміт, Дж. Міль, Ж-Б. Сей, К. Маркс, А. Маршал. Теоретичному
визначенню поняття капіталу присвячено праці таких вітчизняних та
зарубіжних вчених сучасності, як: І. Бланк, В. Баліцька, Ю. Воробйов,
С. Мочерний, І. Яремко, М. Романовський, І. Зятковський, Т. Крамаренко,
Є. Рясних, А. Пересада, І. Балабанов, М. Козоріз, В. Селезньов, Б. Райзберг,
Л. Лозовський, П. Самуельсон, К. Макконел, С. Брю та багато інших.
З огляду на важливість проблем формування та використання капіталу
суб‘єктів

господарювання

в

умовах

ринкових

відносин,

актуальним

залишається питання теоретичного визначення цієї категорії та розкриття
основних характеристик капіталу для розуміння його економічної природи.
Тому необхідним є комплексне обґрунтоване теоретичне вивчення поняття
капіталу та з‘ясування його сутнісних характеристик, що збагатить теоретичну
базу аналізу капіталу підприємства та стане основою для підвищення
ефективності фінансової роботи на підприємствах.
Яремко І. Й. вважає, що на мікроекономічному рівні капітал – це всі
фінансово-економічні ресурси суб'єкта господарювання, втілені в його майно
(активи) матеріального і нематеріального характеру, незалежно від джерел їх
набуття, яке використовується для його розширеного відтворення з метою
отримання доходу або продовженої вартості капіталу [6, с. 34].
На думку Козоріз М. А., капітал підприємства характеризує загальну
вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які
інвестуються у формування його активів [4, с. 30].
Капітал підприємства може бути вже задіяним у фінансово - господарській
діяльності і виступати як сума оборотних і необоротних активів, або як
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фінансовий капітал використовуватись за напрями діяльності підприємства,
безпосередньо не пов‘язаними з виробничою діяльністю, тобто спрямовуватись
на участь у капіталі інших суб‘єктів господарювання, виплату дивідендів та
створювати нерозподілений прибуток.
Варто

зазначити,

що

з

позиції

відображення

капіталу

суб‘єкта

господарювання у його фінансовій звітності (балансі) можна виділити два
концептуальні підходи до розуміння його сутності: з однієї сторони капітал
підприємства є сукупністю фінансових ресурсів або джерел їх утворення
(пасиви), з іншого – капітал підприємства має предметно-речову форму, тобто є
сукупністю матеріальних та нематеріальних цінностей, що застосовуються у
виробничо-господарській діяльності підприємства.
Відомий дослідник проблеми формування та використання капіталу
підприємств Бланк І. О. дає таке визначення капіталу – нагромаджений шляхом
заощадження запас економічних благ у формі грошових ресурсів і реальних
капітальних товарів, залучений його власниками в економічний процес як
інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу,
функціонування якого в економічній системі базується на ринкових принципах
і пов‘язано з факторами часу, ризику і ліквідності [2, с. 21].
Вчений аналізує економічну сутність капіталу через призму його
характеристик

як

об‘єкту

управління,

зокрема,

автор

виділяє

такі

характеристики: 1) капітал як об'єкт економічного управління; 2) капітал як
накопичена цінність; 3) капітал як виробничий ресурс (фактор виробництва); 4)
капітал як інвестиційний ресурс; 5) капітал як джерело доходу; 6) капітал як
об'єкт тимчасової переваги; 7) капітал як об'єкт купівлі-продажу (об'єкт
ринкового обігу); 8) капітал як об'єкт власності та розпорядження; 9) капітал як
носій фактору ризику; 10) капітал як носій фактору ліквідності [3, с. 21].
Проаналізувавши основні підходи до визначення поняття капіталу,
запропоновані різними вченими, можемо стверджувати, що думки науковцівдослідників капіталу суб‘єктів господарювання суттєво відрізняються. Разом з
тим, висновки одних вчених з приводу теоретичного визначення сутності даної
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економічної категорії часто не суперечать, а лише комплексно доповнюють та
розширюють тлумачення цього поняття іншими науковцями, що сприяє
розвитку теоретичних основ аналізу капіталу підприємств.
Вивчення економічної сутності капіталу суб‘єкта господарювання через
призму його основних характеристик, дозволяє сформулювати таке визначення
даної економічної категорії: капітал підприємства – це основа процесу
виробництва, що виступає як сукупність ресурсів усіх видів, вкладених у
підприємницьку діяльність, котрі були попередньо накопичені його власниками
для інвестування з метою отримання доходу, функціонування яких у
економічній системі держави пов‘язане з чинниками ризику та ліквідності.
Таке визначення капіталу, на наш погляд, комплексно розкриває
внутрішню сутність даного поняття, що створює можливість аналізу впливу
капіталу суб‘єктів господарювання на відтворювально-інвестиційні процеси в
межах економічної системи держави.
Варто зазначити, що на вивченні поняття саме «фінансового капіталу»
акцентують увагу такі вчені як Л.Алексеєнко, Ю.Воробйов, В.Андрущенко,
С.Мойсеєв, В.Терьохін, А.Ковальова, М.Лапуста, Л.Скамай.
Л. Алексеєнко під фінансовим капіталом розкриває сутність фінансового
капіталу «грошові ресурси, і виражена

в

грошовій

формі

частка

матеріальних, нематеріальних та фінансових активів, що накопичуються
(акумулюються) суб‘єктами фінансової діяльності

із

різних джерел для

забезпечення економічних умов здійснення підприємницької діяльності з
метою отримання прибутку» [1, с. 11].
Воробйов Ю. М., досліджуючи природу фінансового капіталу, акцентує
увагу на таких його основних характеристиках: 1) об‘єктивно необхідна умова і
одночасно
формування

результат

фінансової

необоротних

і

діяльності

оборотних

підприємства;

2)

активів; 3) джерело

джерело
розвитку

підприємства і всієї економічної системи держави; 4) джерело зростання
добробуту власників підприємства і найманих працівників; 5) вимірник рівня
ефективності господарської діяльності підприємства; 6) вимірник ринкової
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вартості підприємства; 7) джерело фінансового ризику; 8) об'єкт тимчасової
переваги; 9) об'єкт економічного управління; 10) основа створення, державної
реєстрації та функціонування підприємств реального і фінансового секторів
економіки [3, с. 82].
На наш погляд, для комплексної характеристики цієї економічної категорії
варто звернути увагу на те, що саме фінансовий капітал є ключовим
визначником фінансового потенціалу суб‘єкта господарювання. Наявність
фінансового капіталу є основною передумовою початкового формування та
подальшого нагромадження будь-яких інших ресурсів, необхідних для
функціонування суб‘єкта підприємництва як в короткостроковому періоді так і
в довгостроковій перспективі. Саме фінансовий капітал в процесі безперервної
трансформації (з грошових коштів у продукцію та послуги, призначені для
продажу та у виторг від реалізації) забезпечує безперервність виробництва на
різних стадіях.
Фінансовий

капітал,

підприємництва
функціонування

та

котрий

перебуває

використовується

ділової

одиниці,

у

для

визначає

розпорядженні

суб‘єкта

стратегічних

напрямів

потенціал

її

фінансово-

господарської діяльності. Саме фінансовий потенціал забезпечує можливість
трансформації усього ресурсного (матеріально-технічного, інформаційного,
інтелектуального та трудового потенціалу підприємства у прибуток суб‘єкта
господарювання.
Зауважимо, що фінансовий капітал у сучасній економічній літературі
багатьма

вченими

трактується

як

результат

об‘єднання

та

інтеграції

промислового та банківського капіталів, тобто фінансовий капітал частина
вчених вважає результатом розвитку фінансового сектору та великих
корпорацій реального сектору економіки.
На наш погляд, фінансовий капітал підприємств – це фінансові ресурси,
попередньо накопичені власниками для інвестування в активи, з метою
отримання

доходу,

відображенні

у пасиві

балансу

підприємства, які

характеризуються певним рівнем мобільності та ризиковості. Зауважимо, що
певна частина фінансового капіталу суб‘єктів господарювання завжди
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функціонує в абсолютно ліквідній формі для забезпечення безперервності
процесу виробництва. Вважаємо, доцільно виділити ознаки фінансового
капіталу наведені на рисунку 1. Розглянуті характеристики фінансового
капіталу тісно взаємопов‘язані між собою, засвідчують багатоаспектність даної
категорії та комплексно визначають його економічну природу. Процес
формування капіталу передбачає визначення фінансових потреб підприємства,
оцінку та обґрунтування доцільності залучення капіталу з пріоритетних для
підприємства джерел фінансових ресурсів, пошук нових методів та форм
акумуляції

потрібного,

для

забезпечення

безперервності

фінансово-

господарської діяльності та активного розвитку ділової одиниці, обсягу
капіталу.
Вимірник фінансового потенціалу,
ефективності функціонування
економічних суб‘єктів та зростання
добробуту його власників

Умова початку функціонування та
одночасно результат діяльності
суб‘єктів підприємництва

Фінансовий капітал суб‘єкта
господарювання
Ресурс, який характеризується певним
рівнем мобільності та ризику

Джерело фінансування функціонування
суб‘єктів господарювання
(інвестиційний ресурс) та створення
доданої вартості

Рисунок 1. Функціональні ознаки фінансового капіталу підприємства
З огляду на важливість проблем формування та використання капіталу
вітчизняних суб‘єктів господарювання в умовах ринкових відносин, актуальним
залишається питання формування переліку основних класифікаційних ознак
капіталу для розуміння його економічної природи та підвищення ефективності
практичної фінансової роботи на вітчизняних підприємствах.
Для ефективного та цілеспрямованого управління процесом формування
капіталу необхідною є систематизація видів капіталу за різними ознаками та
групами класифікацій. У найбільш загальному вигляді капітал підприємства
можна класифікувати за такими ознаками: за джерелами формування, формами
залучення, характером використання, особливостями участі у фінансово353

господарській діяльності підприємства, за характером впливу на фінансовий
стан

суб‘єкта

підприємства.

господарювання
Аналізуючи

та

види

зв‘язком

капіталу

із

фінансовою

підприємства

за

звітністю
джерелами

формування виділяють (табл. 1), за правом власності власний та невласний
капітал суб‘єкта господарювання.
Таблиця 1
Класифікація видів капіталу підприємства за джерелами формування
ГРУПИ КЛАСИФІКАЦІЇ
1. За правом власності на капітал

ВИДИ КАПІТАЛУ

1.1
1.2

Власний капітал
Невласний (позичений та залучений) капітал

2.
За
середовищем
формування 2.1.Капітал, сформований з внутрішніх джерел
капіталу стосовно підприємства
2.2.Капітал, сформований із зовнішніх джерел
3. За формами власності на капітал

3.1.Державний капітал 3.2.Приватний
3.3.Колективний капітал
приналежністю 4.1. Національний капітал

4.За національною
власників капіталу
5. За типом власників
підприємства

капітал

4.2. Іноземний капітал
відносно 5.1. Капітал власників
5.2. Капітал кредиторів
5.3. Капітал контрагентів
5.4. Капітал держави

6.За рівнем функціонування капіталу в 6.1. Національний капітал
межах світової економіки
6.2. Міжнародний капітал

6.3. Світовий капітал
7. За характером концентрації капіталу 7.1. Монокапітал
іноземного інвестора
7.2. Мультикапітал

Такий поділ вважаємо, хоч і лише узагальнено відображає структуру
капіталу, проте є найбільш доцільним з позиції управління його структурою та
процесом формування.
Зауважимо, що поширеним у теорії фінансів є поділ капіталу за
належністю підприємству на власний, позичений та залучений. Проте, на наш
погляд, складові невласного капіталу – позичений та залучений однаково не
належать суб‘єкту господарювання, конкретизується лише особа власника
ресурсів відносно ділової одиниці.
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Відносно підприємства капітал може бути залученим із внутрішніх джерел
підприємства чи зовнішніх джерел.
Основою власного капіталу, що акумулюється з внутрішніх джерел в
процесі створення та функціонування господарюючого суб‘єкта, є статутний,
резервний, цільові фонди підприємства, амортизаційні відрахування та
прибуток

підприємства

(в

тому

числі

його

капіталізована

частина).

Внутрішніми джерелами боргового капіталу є внутрішня кредиторська
заборгованість, а саме: зобов‘язання за розрахунками з оплати праці, з
учасниками та заборгованість підприємства перед пов'язаними сторонами.
Класифікація капіталу за формами власності на капітал має важливе
значення в процесі формування статутного капіталу суб‘єктів господарювання.
На основі поділу капіталу на державний, приватний та колективний дозволяє
визначити форму власності створеного підприємства.
За національною приналежністю власників капітал поділяється на
національний (капітал резидентів України) та іноземний (капітал нерезидентів).
Варто зазначити, що доступ до національного капіталу мають суб‘єкти
господарювання усіх форм власності та організаційно-правових форм, зокрема,
малі та середні підприємства.
Іноземний капітал залучається, як правило, лише великими компаніями,
що

здійснюють

зовнішньоекономічну

діяльність.

Можливості

його

використання безпосередньо пов‘язані із інвестиційним рейтингом, іміджем
компанії, інвестиційним кліматом та рівнем економічного та політичного
ризику держави, які для України є традиційно високими.
Вважаємо доцільним виділити також дві нові групи класифікації капіталу,
які можуть бути застосовані суб‘єктами господарювання, які активно
залучають капітал за кордоном для підвищення ефективності управління його
мобілізацією:
1)

за характером концентрації капіталу іноземних інвесторів виділимо

монокапітал, що належить одній компанії інвестору, та мультикапітал –
капітал, що належить кільком іноземним компаніям, котрі спільно фінансують
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реалізацію проекту чи інвестують ресурси у діяльність вітчизняних суб‘єктів
господарювання.
2)

за рівнем функціонування в межах світової економіки, на нашу

думку, доцільно виділити: національний капітал, котрий акумулюється та
використовується

в

межах

національних

економік

окремих

держав;

міжнародний, що функціонує у розрахунках підприємств-контрагентів, які є
резидентами двох країн, та світовий капітал, – який є об‘єктом купівліпродажу на світовому ринку капіталу. Залучається світовий капітал
суб‘єктами господарювання із значними фінансовими потребами, які не
можуть бути задоволені ресурсами внутрішнього фінансового ринку. Світовий
капітал нагромаджується, міжнародними фінансово-кредитними організаціями
та використовується для реалізації великих довготермінових інвестиційних
проектів.

Світовим

капіталом

є,

зокрема,

фінансові

ресурси,

що

акумулюються та функціонують в межах транснаціональних корпорацій.
Систематизуючи капітал за формами залучення

(табл. 2.) у вітчизняній

літературі, зазвичай, виділяють такі класифікаційні групи: за натуральноречовою формою залучення, за терміном використання

у фінансово-

господарській діяльності підприємства. Фінансовий капітал є найбільш
ліквідним ресурсом та може бути легко трансформований в будь - яку іншу
натурально-речову форму. Довгостроковим капіталом є сума власного та
позикового капіталу, котрий залучається із внутрішніх та зовнішніх відносно
підприємства

джерел

та

використовується

у

фінансово-господарській

діяльності підприємства більше дванадцяти місяців; короткостроковим,
відповідно, є той капітал, що залучається суб‘єктами господарювання на період
до одного року. У випадку неможливості подальшого функціонування суб‘єкта
господарювання приймається рішення про його ліквідацію, тому формується
«ліквідаційний» капітал, котрий використовується для задоволення вимог
кредиторів та, за залишковим принципом, акціонерів, а також на судове
провадження справи про банкрутство, якщо така справа відкрита.
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Щодо характеру використання капіталу (табл. 3), у інвестиційному процесі
капітал може бути задіяний у формі виробничих, інвестиційних чи кредитних
ресурсів.
Таблиця 2
Класифікація видів капіталу підприємства за формами залучення
ГРУПИ КЛАСИФІКАЦІЇ

ВИДИ КАПІТАЛУ

1. За натурально-речовою 1.1.Фінансовий капітал
формою залучення
1.2. Матеріальний капітал

1.3. Нематеріальний капітал
1.4. Людський капітал
2. За терміном використання у 2.1.Капітал, що залучається на довгостроковий період
фінансовогосподарській 2.2.Капітал, що залучається на короткостроковий період
діяльності підприємства
3. За організаційно- правовою 3.1.Акціонерний
капітал
формою залучення капіталу
3.3.Індивідуальний капітал
3.4. Неподільний капітал

3.2.Пайовий

капітал

4. За часом формування
4.1. Стартовий капітал
стосовно життєвого циклу
4.2. Капітал, що формується на етапі зростання компанії
підприємства
4.3. Капітал, зрілої компанії

4.4. Капітал компанії, що знаходиться на етапі занепаду
(санаційний чи ліквідаційний капітал)

Виробничий капітал вкладається безпосередньо у формування активів
підприємств реального сектору економіки. Інвестиційний капітал – це частина
капіталу,

що

безпосередньо

задіяна

в

інвестиційному

процесі

та

використовується економічними суб‘єктами для реального чи фінансового
інвестування. Капітал, що виступає у формі кредитного ресурсу, складає
частину

капіталу

суб‘єктів

фінансового

сектору

економіки,

зокрема,

банківських та небанківських кредитних установ, факторингових та лізингових
компаній; кредитний капітал суб‘єктів господарювання формує кредиторськодебіторську заборгованість.
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Таблиця 3
Класифікація видів капіталу підприємства за характером
використання
ГРУПИ КЛАСИФІКАЦІЇ
ВИДИ КАПІТАЛУ
1.За формами участі в інвестиційному 1.1 .Капітал, що використовується як виробничий
процесі
ресурс
1.2 .Капітал, що використовується як інвестиційний
ресурс
1.3 .Капітал, що використовується як кредитний
ресурс
2.За характером використання у 2.1 .Капітал, вкладений в комерційну діяльність
діяльності суб‘єкта господарювання (комерційний капітал).
2.2 .Капітал, що використовується для фінансування
заходів
соціальної спрямованості
(соціальний
капітал).
3.За тривалістю використання
виробничому процесі

4.За повнотою
власності

реалізації

у 3.1 .Капітал, що використовується у виробництві в
межах одного операційного циклу
3.2 .Капітал, що використовується у виробництві
протягом кількох операційних циклів

прав 4.1 .Капітал,
який
є
власністю
суб‘єкта
господарювання.
4.2 .Капітал, який залучається підприємством з
правом використання та розпорядження
4.3 Капітал, який залучається підприємством лише з
правом використання

5.За
цілями
використання
у 5.1.Продуктивний капітал 5.2.Спекулятивний капітал
фінансово-господарській діяльності
підприємства
6.За
напрямами
використання 6.1.Капітал, що споживається 6.2.Капітал, що
капіталу його власниками
накопичується
7.За періодом використання у 7.1.Капітал, що використовується підприємством на
фінансово-господарській діяльності постійній основі (перманентний капітал) 7.2.Капітал,
залучений підприємством тимчасово
8. За сферою використання
економіці держави
9. За використанням
народного господарства

у

в

8.1.
8.2.

Капітал реального сектору економіки
Капітал фінансового сектору
галузях 9.1. Капітал АПК
9.2.Капітал, що вкладений в будівництво 9.3.Капітал
важкої
промисловості
9.4.Капітал
легкої
промисловості 9.5.Капітал сфери послуг
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Продовження таблиці 3
10.
За
напрямом
використання
10.1. Капітал, що спрямовується на приріст активів
функціонуючого капіталу
суб‘єкта господарювання (капіталізована частина
прибутку)
10.2. Капітал, що спрямовується на виплату дивідендів
10.3. Капітал, що використовується на сплату податків та
соціальні відрахування
10.4. Капітал, що використовується на створення фонду
оплати праці
10.5. Капітал, що спрямовується на реновацію основних
засобів підприємства
10.6. Капітал, що спрямовується на фінансування
соціальних заходів
11. За напрямом руху функціонуючого 11.1. Реінвестований капітал
капіталу в межах підприємства
11.2. Дезінвестований капітал
12.За характером задіяності капіталу у 12.1.Капітал,
що
не
використовується
у
розрахунках з контрагентами
розрахунках
із
контрагентами
суб‘єкта
господарювання
12.2. Капітал, що формує кредиторську заборгованість
підприємства
12.3. Капітал, що формує дебіторську заборгованість
підприємства

На наш погляд, розроблена класифікаційна характеристика структурних
складових капіталу комплексно характеризує багатогранність його економічної
природи та розкриває багатоваріантність зовнішніх форм прояву капіталу у
фінансово-господарській діяльності суб‘єктів господарювання та в економіці
держави,

що

створює

можливість

аналізу

впливу

капіталу

суб‘єктів

господарювання на відтворювально-інвестиційні процеси в межах економічної
системи держави.
Теоретичне

дослідження

окремих

складових

елементів

капіталу,

вважаємо, не лише збагачує теоретичну базу вивчення капіталу суб‘єктів
господарювання, а, в першу чергу, спрямоване на вдосконалення управління
процесом формування фінансового капіталу та підвищення якості організації
фінансової роботи вітчизняних підприємств.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЧОЇ ТА РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ
Розглядається актуальні проблеми виробничої та ринкової інфраструктури в
регіоні, її склад, особливості функціонування і розвитку. Наведена схема
функціонування і розвитку ринкової інфраструктури регіону. Запропоновані
шляхи її вдосконалення.
Ключові слова: Інфраструктура, інвестиційна інфраструктура, організаційноекономічний механізм, державна політика, бізнес.
Постановка проблеми. Очевидно, немає особливої потреби зупинятись на
важливості

агропромислового

виробництва
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в

житті

людей.

Вона

обумовлюється об‘єктивною реальністю – існуванням потреб людей в
продуктах харчування і продуктах першої необхідності. Ці потреби є
всезагальними, оскільки стосуються всіх людей, що існують на планеті. А
вирішення їх з кожним днем стає все актуальнішим, оскільки друга половина
нашого століття позначена небаченим раніше зростанням населення Землі.
Концептуальна політика будь-якої держави щодо розвитку ринків продукції
сільського

господарства

і

продовольства

повинна

спрямовуватися

на

забезпечення платоспроможного попиту населення в продовольчих товарах,
потреби

підприємств

харчової

промисловості

та

переробки

сільськогосподарських продуктів у сировині, створення умов для ефективного
захисту внутрішнього ринку та сприяння просування сільськогосподарської
продукції на зовнішній ринки.
Метою дослідження є окреслення шляхів вдосконалення організаційноекономічного механізму управління інфраструктури регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З опублікованих останнім часом
результатів

досліджень

С.І.

Дорогунцова,

А.С.

Лисецького,

Б.М.
Е.М.

вітчизняних

вчених

Данилишина,
Лібанової,

В.І.

В.К.

виділяються

Куценко,

Мамутова,

І.І.

В.К.

праці

Лукінова,
Симоненка,

М.І. Фащевського, В.І. Пили, Л.Г. Чернюк та ін. Однак питання розвитку
інвестиційно-фінансової інфраструктури комплексного розвитку регіонів надалі
залишається актуальним і вимагає подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Як стверджують спеціалісти, ще Аристотель
висловлював думку про те, що багатими людей робить не володіння майном на
основі права власності, а його (майна) використання, тобто, сформулював
основну ідею лізингу: щоб одержати прибуток, не обов‘язково мати майно або
обладнання

у

власності,

а

досить

лише

заручитися

правом

його

використовувати і видобувати прибуток. Саме поняття ―лізинг‖, як відомо,
відноситься до кінця 70-х років ХІХ віку, а перше в світі лізингове
співтовариство з‘явилося на початку 50-х років ХХ століття. Буквально з
перших кроків довгострокова оренда перетворилася в надзвичайно динамічний
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і ефективний інструмент економічних взаємовідносин. Щорічний рахунок угод
йде вже на сотні й сотні мільярдів доларів [1, с.22]. В теоретичному плані
інфраструктура продовольчого ринку формується як сукупність підприємств
різної форми власності які забезпечують функціонування продовольчого ринку
(рис. 1).
Торговельно-збутова
інфраструктура ринку
сільськогосподарської
продукції

Оптовопродовольчі ринки

Інвестиційна
інфраструктура

Інформаційно
консультативні
центри

Фінансовокредитна
інфраструктура

Моніторинг цін
Банківські установи
Ринкові звіти
(прогноз
кон‘юнктури)

Товарні біржі

Страхові компанії
Лізингові компанії

Агроторгові доми
Роздрібний ринок
Брокерські контори
Фірмові магазини
Аукціони худоби,
техніки
Ярмарки, виставкипродажі
Заготівельнозбутові
кооперативи

Комерційні
магазини
Магазини
споживчої
кооперації
Продовольчі ринки
в населених
пунктах

Інтервенційний
фонд

Споживачі
продовольства

Рис. 1. Схема функціонування і розвитку ринкової інфраструктури
Для Вінницької області пріоритетними із даної інфраструктури є
розвиток таких її видів як: агропромислові дома, кредитні спілки, обслуговуючі
кооперативи, продовольчі та плодоовочеві ринки [3, с.9].
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Аналіз поточного формування ринкової інфраструктури АПК показує, що
вона розвивається ще повільно, проте вже є і вагомі здобутки (табл. 2).
Таблиця 2
Розвиток інфраструктури аграрного ринку Вінницької області
Суб‘єкти ринку
Агроторгові доми, всього
в тому числі: районні, всього
з них кооперативні
Аукціони живої худоби та птиці, всього
з них постійно діючі
проведено аукціонів з початку року
Виставки-ярмарки, всього
з них постійно діючі
проведено виставково-ярмаркових заходів з початку року
Дрібнооптові ринки живої худоби та птиці, всього
в тому числі: обласні
районні
Оптово-продовольчі ринки, всього
в тому числі: обласні
районні
Оптово-плодоовочеві ринки, всього
в тому числі: обласні
районні
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, всього
в тому числі: міжрайонні
районні
місцевого значення (сільські)
із загальної кількості: переробні
заготівельно-збутові
постачальницькі
сервісні
багатофункціональні
інші
Заготівельні пункти, всього
з них із заготівлі: молока
живої худоби та птиці
плодоовочевої продукції
іншої сільськогосподарської продукції
Кредитні спілки, всього
в тому числі: обласні
районні
із загальної кількості активно працюють
Створення системи моніторингу цін:
в обласному центрі
в районних центрах
Районних адміністративних одиниць
Населених пунктів
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Кількість
26
26
5
1
1
2
140
38
45
83
2
27
97
4
57
42
2
31
32
3
16
13
3
6
0
8
10
5
1227
874
54
282
17
15
10
5
12
1
27
27
1513

Як свідчать дані табл. 1, найбільший розвиток отримали оптовопродовольчі ринки, яких в області нараховується 97, торгові біржі - 2 одиниці,
агроторгові дома - 26 одиниць, брокерські самостійні контори, аукціони худоби
і техніки - 3 одиниці, ярмарки і виставки та заготівельно-збутові кооперативи 1500 одиниць. А також опирається система інфраструктури на роздрібні ринки 83 одиниці, фірмові комерційні магазини, магазини споживчої кооперації,
продовольчі ринки в населених пунктах та споживачі продовольства [6].
Подальший розвиток ринкової інфраструктури Вінницької області
стримується із-за невирішеності ряду проблем формування ринків продукції
сільського господарства та продовольства серед яких найважливішими є:
–

удосконалення

правових

та

організаційно-економічних

засад

забезпечення діяльності учасників ринку із урахуванням інтеграції України до
світового економічного простору;
– необхідність створення державної системи цінового моніторингу,
аналізу поточної кон‘юнктури та прогнозу ринків, безкоштовне поширення цієї
інформації їх учасникам;
– дотримання стабільної цінової ситуації та прозорості на ринку шляхом
запровадження заставних та інтервенційних операцій із сільськогосподарською
продукцією та продовольством, удосконалення системи формування державних
та регіональних продовольчих ресурсів, запровадження адресної державної
продовольчої

допомоги

соціально

незахищеним

верствам

населення,

удосконалення прямої державної підтримки доходів сільськогосподарських
товаровиробників, удосконалення системи державної статистики суб‘єктів
ринку;
–

удосконалення

митно-тарифного

та

нетарифного

регулювання,

запровадження квотування експорту та імпорту окремих стратегічних видів
сільськогосподарської продукції та продовольства товарів, недопущення їх
неконтрольованого переміщення через кордон;
– посилення захисту прав споживачів шляхом удосконалення державного
контролю якості та безпеки продовольчих товарів, ліцензування певних видів
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діяльності, гармонізація національних стандартів до вимог Світової організації
торгівлі;
– удосконалення антимонопольного і антидемпінгового законодавства та
інших заходів для запобігання недобросовісній конкуренції;
– державна підтримка реалізації загальнодержавних програм щодо
створення інституційних засад та запровадження регіональних програм
підтримки розвитку інфраструктури ринків [5, с.33].
Отже, державна політика щодо розвитку ринків продукції сільського
господарства і продовольства та формування інфраструктури є системною та
послідовною. Проте, як видно з досвіду та аналізу у Вінницькій області
формування

інфраструктури

ринків сільськогосподарської

продукції

та

продовольства проходить досить повільно в часі, що знижує ефективність його
функціонування і потребує вирішення ряду питань на державному рівні.
Сучасний стан переходу АПК до ринкової економіки ставить на порядок
денний проблему пошуку нових форм господарювання. Однією з таких форм є
малий бізнес. Активізація підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу є
одним із шляхів виходу з кризи економіки України в цілому, в тому числі і
галузей агропромислового комплексу. В агропромисловому комплексі сфера
малого бізнесу охоплює кооперативи, малі і спільні підприємства, селянські
(фермерські) господарства, товариства з обмеженою відповідальністю з
кількістю працівників до 50 чоловік. Розв‘язання продовольчої проблеми в
Україні значною мірою залежить від того, як будуть працювати ці структури.
Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу свідчить, що така форма діяльності
є одним з вирішальних чинників науково-технічного прогресу, підвищення
ефективності виробництва, створення нових робочих місць, скорочення
безробіття. Особливо ефективним розвиток малого бізнесу є в умовах
перехідного

періоду,

коли

економічні

умови

і

ринкова

ситуація

характеризуються надзвичайною нестабільністю, як і вся політична система. А
підприємства малого бізнесу якраз відзначаються надзвичайною гнучкістю і
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здатністю пристосовуватися до зміни економічних умов, високою маневреністю
стосовно зміни ринкової кон‘юнктури та високою мобільністю і динамічністю з
точки зору можливості їх перепрофілювання, згортання або розвитку
виробництва.
На жаль, сьогодні, коли значна частина наших підприємців керується
стратегією виживання, спостерігається тенденція до скорочення кількості
функціонуючих підприємств малого бізнесу і фактична їх ефективність є ще
низькою, що спричинено певними суб‘єктивними і об‘єктивними чинниками,
які потребують дослідження з метою обґрунтування основних напрямків
підвищення ефективності малого бізнесу [2, с.25-27].
Світовий досвід показує, що малий бізнес вносить значний вклад в
економіку країни, він є вагомим чинником розв‘язання важливих соціальноекономічних проблем і суперечностей, притаманних ринковій системі
господарювання. Його розвиток дає можливість в найкоротші строки створити
додаткові робочі місця, що сприяє розв‘язанню проблеми безробіття і
зайнятості, відкриває великі можливості залучення у виробництво науковотехнічних, інформаційних, правових досягнень.
Малий бізнес, пристосовуючись до вимог ринку, дозволяє гнучко
впливати на структуру АПК та його окремих складових. Він повинен
розвиватись на засадах всіх форм власності, що дасть змогу значно прискорити
процес роздержавлення і приватизації. Малий бізнес має ряд переваг над
великим, а саме: маневреність та гнучкість, здатність легко пристосовуватись
до коливань попиту, швидко освоювати випуск нової високоякісної продукції,
спроможність виживання при погіршенні економічної кон‘юнктури ринку. До
переваг малого бізнесу можна віднести також простоту створення та високу
швидкість

окупності

витрат,

порівняно

невеликі

капіталовкладення

в

інфраструктуру підприємства, швидку організаційну перебудову підприємства.
Однак на сьогодні економічні і правові умови практично не забезпечують
нормальних умов розвитку малого бізнесу в Україні.
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Автор акцентує увагу на тому, що в системі ринкової економіки малий
бізнес має тісні стосунки з великим бізнесом, з державою та власні внутрішні
зв‘язки. Залежно від форми економіки (командно-адміністративної, перехідної
та ринкової) умови розвитку малого бізнесу є неоднаковими. Найбільш
сприятливі умови для нього існують в економіці вільної конкуренції та
змішаній економіці.
Однією з проблем розвитку малого бізнесу є техніко-економічне
обґрунтування доцільності їх створення, визначення економічної ефективності
їх діяльності. Проблема ускладнюється недосконалістю і обмеженістю
статистичної звітності в підприємствах малого бізнесу. Не дивлячись на це, при
заснуванні підприємств малого бізнесу для обґрунтування доцільності їх
створення і визначення економічної ефективності їх функціонування можна
використовувати систему економічних показників, серед яких: прибуток
(валовий, залишковий); коефіцієнт оборотності оборотних засобів; коефіцієнт
завантаження, оборотність оборотних засобів в днях; строк окупності вкладень
засновника; рівень продуктивності праці та рівень рентабельності; поріг
рентабельності (рівень беззбитковості виробництва).
Висновки. Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що вказані
трактування «інфраструктури», «ринкової інфраструктури» та «інфраструктури
фінансового ринку» не можуть використовуватися без попередніх серйозних
обумовлень. По-перше, в сучасних умовах значення невиробничих галузей вже
не можна зводити до виконання ними деяких допоміжних функцій типу
«обслуговування». У розвинених країнах «третинний сектор» (сфера послуг у
всій її різноманітності) перетворюється у провідну сферу зайнятості. Типовим
прикладом можуть бути інформаційні системи, що пронизують усі сфери
діяльності людства. По-друге, необхідно відійти від галузевого підходу, що
зводиться до виділення «головних» і «другорядних» галузей. Ринкова
інфраструктура може бути правильно визначена на основі макроекономічного
підходу, згідно з яким інфраструктура в ринковій економіці – це підсистема
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ринкової

економічної

системи,

сукупність

елементів

якої

забезпечує

функціонування взаємозв‘язків між господарчими суб‘єктами; оптимізує рух
товарно-грошових потоків і носить не обслуговуючий, а забезпечуючий
характер

щодо

економіки

країни.

По-третє,

характеризуючи

ринкову

інфраструктуру, слід виходити із того, що на розвиток економіки впливають не
тільки об‘єктивні, але і суб‘єктивні фактори, причому роль останніх в сучасних
умовах зростає. Отже, до складу інфраструктури потрібно включати не тільки
матеріальні елементи.
Ринкова економіка – це товарно-грошова економіка. Забезпечення
просування товарно-грошових потоків здійснюють відповідні інститути
загального та спеціального призначення. Вони утворюють інституційний
елемент ринкової інфраструктури.
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УДК 330.(322+34.1.1) (045)
Д.В. Кравчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті визначено економічну сутність та особливості венчурного
фінансування інноваційних процесів. Досліджено досвід функціонування
венчурної індустрії в країнах з розвиненою ринковою економікою. Виявлено
чинники негативного впливу на розвиток венчурного підприємництва в Україні.
Запропоновано напрями активізації венчурного інвестування.
Ключові

слова:

венчурне

фонд,інноваційний розвиток,

інвестування,

венчурний

капітал,

венчурний

інвестиційна привабливість, підприємства-

інноватори.
Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить, що важливу роль у
модернізації господарського механізму, інтенсивності його структурної
перебудови відіграє розвиток венчурного бізнесу. Саме венчурне інвестування
допомогло економікам провідних країн світу перейти на нові інноваційні
технології. Венчурні інвестиції розглядаються багатьма економістами як
найважливіший стратегічний фактор підвищення конкурентоспроможності
виробництва. Завдяки венчурному капіталу з малих інноваційних компаній
виросли такі гіганти, як HP, Microsoft, Apple, Oracle, Yahoo, Amazon, Google,
Intel та ін.
В умовах економічної нестабільності та державного дефіциту одним із
альтернативних джерел фінансування і розвитку бізнесу в Україні може стати
венчурний капітал. Венчурний капітал за певних умов може стати ефективним
джерелом фінансового забезпечення наукових розробок та перетворення їх на
конкурентоспроможний продукт, що є дуже важливим в зовнішньоекономічній
торгівлі України на шляху до євроінтеграції. Це і обумовлює актуальність теми
статті.
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Метою

статті

інноваційних

є

процесів

дослідження
в

Україні,

процесів
виявлення

венчурного
проблем

інвестування
та

визначення

перспективних напрямів розвитку венчурної індустрії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам венчурного
інвестування в Україні присвячені праці Л. Антонюка, І. Баранецького,
В.Зикіної,

О.

Красовської,

П.

Микитюка,

С.

Онишка,

Т.

Осьмірко,

В.Поворозника та ін. Однак проблема активізації венчурного фінансування
інноваційної діяльності в Україні потребує подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Венчурне інвестування – це довгострокові
фінансові вкладення з високим ступенем ризику в акції фірм, які орієнтовані на
розробку, виробництво та реалізацію наукомістких продуктів, задля їх розвитку
і розширення, з метою отримання прибутку від приросту вартості вкладених
коштів. Основна роль венчурного інвестування зводиться до його основної
функціональної задачі: сприяти зростанню конкретного бізнесу шляхом
надання певної суми коштів в обмін на частку в статутному капіталі або якийсь
пакет акцій.
Існує безліч визначень того, що таке венчурний капітал. За визначенням
Європейської асоціації венчурного фінансування – це акціонерний капітал, що
надається професійними фірмами, які інвестують з одночасним управлінням в
приватні підприємства, які демонструють значний потенціал зростання в їх
початковому розвитку, розширенні і трансформаціях. Метою венчурного
капіталу є отримання високого доходу від інвестицій, який інвестори
отримують в абсолютній більшості випадків не у вигляді дивідендів, а у вигляді
повернення на інвестиції при продажу після декількох років успішного
розвитку своєї частки компанії партнерам по бізнесу, на відкритому ринку або
великої компанії, що працює в тій же області, що і розвивається фірма [2, c. 21].
Успішне функціонування венчурного капіталу позитивно впливало на такі
чинники економічного середовища, як:
— переорієнтація

індустріального

інноваційний;
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шляху

розвитку

економіки

на

— стимулювання крупних виробничих структур до впровадження і
використання новітніх технологій;
— активний розвиток фондового ринку;
— призупинення витоку висококваліфікованих спеціалістів і талановитих
учених за кордон та ін. [5, c.153].
Характерною рисою венчурного бізнесу, наприклад в США, є його
орієнтація на вкладення коштів в інноваційні підприємства, які займаються
розробкою

та

реалізацією

передових

технологій

у

різних

галузях

промисловості. На відміну від класичних венчурних фондів, український
венчурний капітал не орієнтується на інноваційні проекти. Для нього більш
привабливим є реалізація інвестиційних проектів середнього рівня ризику з
використанням операцій з фінансовими активами і нерухомістю. Найбільш
поширеною

формою

венчурного

інвестування

в

Україні

є

надання

інвестиційного кредиту – від вкладень у спеціально випущені під проект
облігації до прямого інвестиційного кредитування через венчурні фонди.
Експерти часто висловлюють думку, що українські венчурні фонди – це
далеко не те ж саме, що фонди приватного капіталу на Заході, що мета їх
створення – не фінансування зростаючих бізнесів, а реалізація тих чи інших
схем управління власністю та використання податкових переваг, якими володіє
фонд (інвестиційні фонди не платять податок на прибуток). Крім податкових
стимулів, венчурні фонди володіють ще однією перевагою в очах ФПГ: це
можливість купувати цінні папери і надавати позики дочірнім компаніям. Отже,
капітал залишається в межах однієї групи. Враховуючи непрозорість
українських венчурних фондів, ФПГ отримують великій простір для
фінансових операцій – легальних і не зовсім [1, c. 899].
В українському законодавстві венчурний фонд – це інвестиційний фонд
закритого типу (пайовий або корпоративний), на структуру активів якого не
накладається істотних обмежень (як у випадку диверсифікованого фонду), і
вкладниками якого можуть бути виключно юридичні особи. Активами фонду
управляє компанія з управління активами (КУА), відповідальне зберігання
активів забезпечує компанія – охоронець.
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Як джерело фінансування інноваційного підприємництва венчурний
капітал виник у США в 70-х pp. XX ст., коли спостерігався великий попит на
інвестиції серед малих підприємств, що з'являлись в результаті технологічної
революції в мікроелектроніці, і проявив себе як один з ефективних засобів
стабілізації та розвитку реального сектору економіки. Саме за участю венчурного капіталу реалізовані такі видатні досягнення людства, як мікропроцесори,
персональні комп'ютери, технологія рєкомбінатних молекул ДНК та ін., а такі
фірми, як «Майкрософт», «Джинентек», «Диджитал екуамент» піднялися до
рівня лідерів нових галузей сучасного наукоємного виробництва [5, c. 153].
Розвиток венчурного фінансування посилився внаслідок прийнятого на
державному рівні рішення надати змогу пенсійним фондам розміщувати до 5%
активів у венчурні інвестиції, що обумовило приплив капіталу з фінансових
інститутів.
Особливості економічного розвитку провідних країн світу призвели до
того, що в останні 10 років майже половина реалізованих у промисловій сфері
інновацій забезпечувалася малим бізнесом, який намагається завоювати свою
ринкову нішу шляхом створення нового виробу з розширеними можливостями
використання.
Результати досліджень американських фахівців свідчать, що на першій
стадії інноваційного процесу, коли проробляється науково-технічна ідея,
відсіюються понад 80% науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
З усіх науково-дослідних проектів, що розробляються промисловими фірмами,
70% не дають позитивного комерційного результату і тільки 20% нових виробів
є конкурентоспроможними і не знімаються з виробництва. Імовірність
отримання позитивного результату на стадії фундаментальних досліджень становить 5—10%, на етапі прикладних досліджень — 85— 90%, а на етапі
розробки — 95—97% . Це підтверджує доцільність упровадження венчурного
підприємництва, що надасть змогу значно зменшити витрати на створення
інноваційного продукту. Саме з цих причин законодавством США передбачено
обов'язкове залучення малих фірм до виконання усіх науково-технічних
проектів з обсягами фінансування більше 100,0 тис. дол. США .
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Венчурне фінансування здійснюється в двох основних формах:
1.Шляхом придбання акцій нових підприємств.
2.Через надання кредиту, як правило, з правом конверсії в акції. На відміну
від інших форм інвестування венчурний капітал відрізняється тим, що
фінансові ресурси вкладаються у венчурний бізнес і не передбачають
матеріального забезпечення або гарантій; обов'язкова часткова участь інвестора
в статутному капіталі підприємства, тобто ризикований капітал виступає як
пайовий внесок; кошти надаються на довгостроковий період і на беззворотній
основі [3, c. 176].
Розглядаючи

досвід

іноземних

держав,

доцільно

проаналізувати

особливості венчурного розвитку в Японії. Характерною відмінною рисою
японських венчурних фірм є те, що вони по своїй приналежності відносяться до
дочірніх відгалужень фінансових інститутів, що можуть брати на себе
фінансове забезпечення компаній як дольовим, так і кредитним капіталом. Коли
компанія, що отримувала венчурне фінансування, набирає обертів та виходить
на фондовий ринок, інвестор ще деякий час контролює пакет її акцій та
розвиток.
Велика кількість діючих венчурних фондів у Ізраїлі дозволила за останні
десять

років

підняти

частку

експорту

продукції,

що

належить

до

високотехнологічної, до 60%.
Україна, шляхом використання власного науково-технічного потенціалу,
може досягти значного економічного розвитку. В процесі глобалізації
найбільшу увагу треба зосереджувати на прискореному розвитку галузей
економіки, які являються високотехнологічними та конкурентоспроможними.
Для цього повинен був трансформований сам господарський механізм.
Важливу роль мають відіграти організаційні форми малого розміру –
інвестиційні фонди, венчурні компанії, а також компанії, які є відгалуженнями
великих підприємств. Саме розвиток венчурного підприємництва повинен
сприяти розробці нових технологій, послуг та власному виробництву
конкурентоспроможних товарів. Це дозволить поєднати інноваційне та
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фінансове підприємництво, а також сприяти просуванню венчурними фірмами і
фондами на ринок нових товарів та забезпечувати їх виробництво. Фактично
венчурними фірмами являються підприємства малого розміру, зосереджені у
прогресивних напрямках економіки, таких

як біоінженіринг, біохімія,

електроніка та інші. Загалом їх розвиток достатньо швидкий і дозволяє брати
участь у інноваціях у цих галузях із швидкоплинною зміною технологій і
продуктів. Як правило, в кадровій основі компаній, що утворюються для
розвитку інноваційних продуктів та технологій, стає група спеціалістів різних
напрямків, учених та інженерів. Також за венчурними фірмами можуть стояти
наукові заклади, великі лабораторії або університети, рідше – приватні
підприємці-інноватори.
Венчурне підприємництво в Україні стало зароджуватися при переході
України на нові організаційно-правової форми підприємницької діяльності в
інноваційній сфері та значно поступається у своєму розвитку країнам з
розвинутою економікою. Розвиток венчурного бізнесу почався в 1992 р. після
створення Фонду «Україна», який став першим венчурним фондом в "нашій
країні. Активізувався процес створення венчурних фондів після прийняття
Верховною Радою в 2001 р. Закону України «Про Інститути спільного
інвестування» [6, c. 153].
На відміну від зарубіжних венчурних фондів, які спрямовують інвестиції у
високо ризиковану інноваційну сферу, вітчизняні венчурні фонди інвестували
переважно у підприємства таких галузей, як будівництво, нерухомість, торгівля
та ін. Найбільш великими компаніями є Western NIS Enterprise Fund (150 млн.
дол. США), Sigma Blazer (100 млн дол.), Baring Vostok Capital Partners (400 млн
дол.), Commercial Capital Group (200 млн евро.) та Ін. Характеристика
провідних суб'єктів венчурного інвестування в Україні представлена в
табл. 1.
Венчурні інвестиції в Україні впроваджуються, незважаючи на перешкоди
і проблеми пов‘язані з розвитком підприємництва та інновацій. Найбільш
гострі з них:
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– обмеженість фінансування з боку державного бюджету, обумовлена тим,
що Україна – це країна пострадянська, фінансування досліджень в якій
здійснювалося головним чином за рахунок державних коштів. На даний час в
державі брак грошових коштів і водночас превалює намагання здійснювати
капіталовкладення саме таким чином;
– слабкість науково-дослідницького сектору. Сучасний дослідницький
сектор України – спадок від колишнього господарського комплексу. Будучи
потужним на момент існування СРСР, він з часом втратив свою актуальність в
реаліях розвитку сучасних технологій і водночас не зазнав необхідних змін;
– обмеженість законодавчо обумовлених гарантій захисту підприємствінвесторів, які повинні враховувати всі ризики. Для підприємств, що
займаються венчурною діяльністю, не існує діючих компенсаційних схем та
економічного захисту в разі фінансування невдалих проектів. Слабке місце
також полягає у відсутності належного стимулювання процесів інновацій, коли
схеми, що існують, здатні лише на погіршення ситуації;
–

відсутність

у

державі

реального

інституту,

який

би

захищав

інтелектуальну власність;
– нестача належної кількості фахівців, що професійно працюють у
венчурному менеджменті. Профільне навчання повинно забезпечувати у них
здатність передбачувати ризики, достатньо кваліфіковано підходити до пошуку
відповідних інвесторів під кожен конкретний проект, на практиці виробляти
вміння виявляти найбільш інноваційні проекти та здійснювати їх оцінку і аналіз
[4, c. 200].
Наявність цих негативних факторів не означає неможливість України
забезпечити
спрямовані

розвиток
на

венчурного

виробництво

конкурентоспроможним

та

підприємництва.
якісного

Продумані

продукту,

високотехнологічним,

який

врахування

кроки,
буде
досвіду

закордонних колег зможуть вивести державу на рівень вирішення проблем
економічного розвитку.
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Таблиця 1
Характеристика найбільших суб'єктів венчурного інвестування в Україні
Назва фонду /
компанії

Western
Enterprise Fund

Commercial
Group

Рік
відкриття
в Україні

NIS 1995

Capital 1995

Sigma Blaser

1996

Barring
Vostok 1996
Capital
Partners
(«DNG»)
Euroventures
1998
Ukrainian Fund
Інвестиційна
компанія «Інеко»
«Техноінвест»

1994
2004

Розмір
Основні напрями
інвестованого
інвестування
капіталу,
походження
капіталу
150 млн дол. США, Харчова
промисловість,
кошти
надані сільське
господарство,
урядом США
виробництво
будівельних
матеріалів,
фінансовий сектор, високі
технології
200
млн
евро, Роздрібна
торгівля,
іноземний капітал, виробництво
товарів
ЄБРР
широкого вжитку, сфера
сервісу
100 млн дол. США, Телекомунікації, програмне
іноземний капітал
забезпечення,
машинобудування
400 млн дол. США, Енергетика, телекомунікації
іноземний капітал
26 млн евро, засоби Виробництво
товарів
надані ЄБРР
широкого
вжитку,
фармацевтична галузь
Вітчизняний капітал Енергетика, хімічна галузь,
транспорт, пивоварна галузь
4 млн дол. США, Програмне
забезпечення,
Засоби національних сфера «високих»
ї
та зарубіжних
технологій

*Джерело: за даними [5, с.154]

Заходи, які потрібні для поліпшення розвитку венчурного підприємництва,
повинні мати державну підтримку у таких спрямуваннях:
– постійне впровадження розроблених гнучких схем стимулювання
підприємств-інноваторів з боку податкового законодавства;
–

розробка

фінансової

законодавчої

політики

для

інноваційних

підприємств та фондів венчурного спрямування;
– забезпечення сприятливих умов для венчурного фінансування на етапах
піднесення компаній малого і середнього розміру;
– вдосконалення схеми захисту розробок вітчизняних винахідників та
наукових

підприємств, яка

включає захист від
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порушень в частині

інтелектуальної власності та підтримку з боку держави патентів міжнародного
зразку;
– розвиток на державному рівні елементів інноваційної та венчурної
інфраструктур.
Важливу роль у поліпшенні стану венчурного бізнесу в Україні повинні
відігравати також заходи щодо проведення інноваційних конкурсів, що дасть
змогу:
– виявляти інноваційні рішення;
– знайти сучасні ефективні форми і методи організації впровадження
інноваційних технологій;
– популяризувати інноваційну підприємницьку діяльність;
– активізувати самостійну дослідницьку роботу у сфері інноваційної
діяльності, а також управління проектами; – створити умови для успішного
розвитку інтелектуального потенціалу серед молоді.
Також важливу роль відіграє проведення на території України венчурних
ярмарків з метою:
– здійснення презентацій інвесторами високотехнологічних інноваційних
компаній, пропагуючи їхні досягнення;
– полегшення доступу до найвигідніших інвестиційних ресурсів;
– вирішення питань комерціалізації інтелектуальної власності [4, c. 201].
Висновки. Отже, ринок венчурних капіталів є дуже перспективною для
вкладання коштів. Тому що, саме розвиток вітчизняних венчурних фондів
призведе до низки позитивних наслідків для макроекономічного середовища:
зростання ВНП, національного продукту, розвиток виробництва, підвищення
добробуту населення.
Венчурний бізнес в Україні має будуватися на таких засадах: для
венчурного капіталу обов'язково повинна бути передбачена інноваційна
спрямованість; поряд із фінансуванням венчурні фірми повинні надавати своїм
клієнтам маркетингові, консультаційні, інформаційні послуги; венчурні
структури повинні забезпечити прозорість фінансових потоків; доцільно також
започаткувати формування інформаційно-пошукової бази спільного доступу і
моніторингу Інноваційного бізнесу.
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УДК 336.56
Я.О. Кричківський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У статті розкриті основні аспекти визначення сутності фінансового
контролю;

досліджено

охарактеризовано

види

поняття
та

форми

механізму

фінансового

фінансового

контролю

контролю;
страхових

організацій залежно від виду контролю.
Ключові слова: фінансовий механізм, фінансовий контроль, страхова
організація, аудит, перевірка
Фінансові проблеми, які виникають у страховиків, досить часто зумовлені
відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку, недосконалістю
поточних і перспективних фінансових планів, несвоєчасним реагуванням на
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негативні фактори. Як наслідок, у страхових організацій виникають труднощі з
визначенням прогнозної фінансової стійкості, основних чинників зовнішнього
та внутрішнього впливу на неї, а також із здійсненням моделювання можливих
сценаріїв їх розвитку, особливо в умовах економічної нестабільності.
У зв‘язку з цим особливе значення має проблема підтримання
страховиками платоспроможності, яка є запорукою виконання взятих ними
страхових зобов‘язань. Важливу роль у розв‘язанні цієї надзвичайно важливої
науково-практичної проблеми відіграє фінансовий контроль, який виступає
невідʼємною складовою фінансового менеджменту в страхових організаціях та
одночасно – дієвим інструментом державного нагляду за страховою діяльністю.
Основні аспекти визначення сутності фінансового контролю досліджені в
праціх вітчизняних і зарубіжних учених – І. Ансоффа, С.Данілочкіна,
П.Друкера, О.Карминського, Т.Коупленда, Р.Манна, В.Мельника, М.Мескона,
А.Томпсона, О.Терещенка, Е.Уткіна, В.Федосова, А.Ханна та ін. Проблемам
забезпечення та удосконалення фінансового контролю страхових організацій
присвячені

праці

В.Базилевича,

А.Архіпова,

О.Барановського,

А.Баранова,
А.Василенко,

О.Баранової,

Д.Бланда,

О.Гаманкової,

Т.Гарматій,

О.Залєтова, В.Леня, О.Мурашко, С.Навроцького, Н.Нагайчук, Н.Ткаченко,
С.Приходька, А.Супруна, А.Шолойко та ін.
Механізм фінансового контролю доцільно розглядати через призму
поняття «фінансовий механізм». У фінансовій літературі термін «фінансовий
механізм» використовують досить часто, але трактування науковцями його
змісту є різними.
Г.Г.

Кірейцев

[8]

розглядає

це

поняття

у

контексті

діяльності

підприємницьких структур, він зазначає, що фінансовий механізм – це
сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового
впливу на соціально- економічний розвиток підприємства. Складовими
фінансового механізму є: фінансове забезпечення; фінансове регулювання;
система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу
оцінити цей вплив.
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В.М. Опарін [6] розглядає поняття «фінансовий механізм» більш широко і
зазначає, що фінансовий механізм – це сукупність фінансових методів і форм,
інструментів

та

важелів

впливу

на

соціально-економічний

розвиток

суспільства.
О.М. Ковалюк [7] вказує, що «... фінансовий механізм – це система
фінансових форм, методів, важелів та інструментів, які використовуються
у фінансовій діяльності держави і підприємств за відповідного нормативного,
правового

та

інформаційного

їхнього

забезпечення,

в

контексті

відповідної фінансової політики на мікроекономічному та макроекономічному
рівнях».
Останнє визначення є, на нашу думку, найбільш відповідає сутності
фінансового механізму, тому що включає елементи, правове регулювання та
рівні здійснення.
Держава або підприємство, як складові системи, повинні розробити
фінансову політику, тобто окреслити куди саме слід прямувати на даному
відрізку часу, а

потім її реалізувати, втілювати. Для цього й створюється

фінансовий механізм у формі методів, інструментів, важелів, які забезпечують
формування необхідних потоків коштів. Вхідні потоки формуватимуть дохідну
частину фондів, а вихідні – забезпечувати цільові витрати. Таким чином
здійснюється практична реалізація цілей фінансової політики [1, с. 53].
Фінансовий механізм має важливе значення для ефективної організації
контролю страхових організацій, залежно від цього, ми сформулювали
визначення механізу ФКСО, отже це система форм, методів, важелів та
інструментів, які застосовуються суб‘єктами контролю за відповідного
нормативного, правового та інформаційного забезпечення в контексті завдань
фінансового менеджменту на мікро- та макроекономічному рівнях. Кожний
метод передбачає комбінацію певних інструментів та важелів залежно від виду
фінансового контролю та відповідно до профілю контролюючого органу
(табл. 1).
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Таблиця 1
Методи фінансового контролю страхових організацій залежно від виду
контролю
Класифікаційна
ознака
За характером відносин
субʼєкта та обʼєкта
контролю

Види та форми
фінансового
контролю
Внутрішній
Зовнішній

Методи
Аналіз діяльності компанії, підрозділу, відділу;
аналіз фінансової стійкості компанії, аудит,
фінансовий моніторинг, інвентаризація тощо.
Ревізії, перевірки, інспекції, аудит, державний
фінансовий моніторинг.

За сутністю завдання

Лінійний
Функціональний
Оперативний
За якісними
Одиничний
Поєднує методи зовнішнього і внутрішнього
Множинний
характеристиками
контролю:
Багатофункціональни
й
За етапами проведення
Попередній
фінансовий аналіз, ревізії, перевірки, інспекції,
Поточний
аудит, фінансовий моніторинг.
Підсумковий
Залежно від субʼєктів, Загальнодержавний
Відомчий
що здійснюють
Громадський
Cоціологічні та статистичні дослідження;
фінансовий контроль
участь громадян у виборах, референдумах,
зборах, місцевих ініціативах; громадські
слухання; громадська експертиза; незалежна
експертиза; тощо.
Внутрішньогосподар Аналіз діяльності компанії, підрозділу, відділу;
ський
аналіз фінансової стійкості компанії;
інвентаризація тощо.
Незалежний
Перевірка арифметичних розрахунків компанії
(аудиторський)
(перерахунок), перевірка дотримання правил,
підтвердження, усне опитування персоналу,
керівництва економічного субʼєкта і незалежної
(третьої) сторони, відстеження, аналітичні
процедури, інвентаризація тощо.

Застосування тих чи інших методів насамперед залежить від компетенції
органу контролю, поставлених перед ним цілей і завдань, об‘єкту проведення
фінансового контролю. Методи фінансового контролю, як конкретні прийоми
його проведення, поділяються на документальні (ревізії і перевірки) і
натуральні (інвентаризація, лабораторний аналіз, контрольний обмір тощо).
Прийоми дослідження об‘єкта контролю залежить від характеру об‘єкта і
певних його елементів. Стан і поведінка об‘єкта контролю в цілому
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визначається за допомогою загальних методів контролю і окремих його
частин або рис –

за допомогою часткових способів. Кожний з методів

поділяється на часткові способи і прийоми, які дають змогу розв‘язувати певні
проміжні завдання [3, с. 147].
В страхових компаніях основним способом фінансового контролю є
перевірка (інспекція). Перевірка – це обстеження і визначення окремих ділянок
фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх
підрозділів. Поняття «перевірка» сьогодні є законодавчо закріпленим. Згідно з
Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Правил проведення
перевірок

(інспекцій)

Національною

комісією,

що

здійснює

державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг» ғ 2422 від 27.11.2012 р.
перевірки класифікуються:
1) залежно від місця проведення перевірки - виїзна, безвиїзна;
2) залежно від підстави проведення перевірки - планова,
позапланова;
3) залежно від переліку питань, які перевіряються, - комплексна,
тематична.
Безвиїзна перевірка – вид перевірки діяльності об‘єкта нагляду, яка
проводиться

уповноваженими

особами

Нацкомфінпослуг

за

місцезнаходженням Нацкомфінпослуг без виїзду (виходу) уповноважених осіб
Нацкомфінпослуг за місцезнаходженням об‘єкта нагляду; виїзна перевірка –
вид перевірки діяльності об‘єкта нагляду, яка проводиться уповноваженими
особами Нацкомфінпослуг за місцезнаходженням об‘єкта нагляду; комплексна
перевірка – вид перевірки діяльності об‘єкта нагляду уповноваженими особами
Нацкомфінпослуг з усіх питань діяльності об‘єкта нагляду у сфері надання
фінансових послуг; тематична перевірка – вид перевірки діяльності об‘єкта
нагляду уповноваженими особами Нацкомфінпослуг з окремого (окремих)
питання (питань) діяльності об‘єкта нагляду у сфері надання фінансових
послуг; планова перевірка – вид перевірки діяльності об‘єкта нагляду
уповноваженими особами Нацкомфінпослуг у сфері надання фінансових
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послуг,

яка

передбачена

планом

перевірок

Нацкомфінпослуг,

який

затверджується розпорядженням Нацкомфінпослуг; позапланова перевірка –
вид

перевірки

діяльності

об‘єкта

нагляду

уповноваженими

особами

Нацкомфінпослуг, яка не передбачена планом перевірок та проводиться з
підстав, визначених цими Правилами [8].
Перевірка, в свою чергу, повинна забезпечувати виявлення фактів
порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні матеріальних і
посадових осіб. В ході інспекції (перевірки) будь-який документ підлягає
ретельному вивченню. Однак перевірку необхідно проводити в комплексі,
поєднуючи різноманітні способи дослідження документів. Це скорочує час,
підвищує якість та ефективність інспекції.
Залежно від характеру взаємовідносин фінансовий контроль можна
розподілити на внутрішній і зовнішній. Внутрішнім називається такий
контроль, за якого суб‘єкт й об‘єкт належать до однієї системи, а зовнішнім –
такий, за якого контроль здійснюється суб‘єктом, що не належить до тієї ж
системи, що й об‘єкт. Заходи фінансового контролю, що здійснюються
зовнішніми органами, зазвичай охоплюють усю систему державних органів і
тому можуть сприйматися як макрозаходи. При цьому їх треба доповнювати
мікро- або оперативними заходами, що проводяться самою організацією.
Обидва види контролю доповнюють один одного, між ними встановлюється
тісний симбіотичний зв‘язок [4, с. 91]. Ідеально внутрішній контроль
використовується як оперативний, що доповнює макроекономічну стратегію,
розроблену центральними органами.
Від

організацій,

звісно,

потребується

проведення

самостійного

стратегічного аналізу напрямів власної фінансової діяльності та підготовки
відповідних фінансових планів і бюджетів. Після складання і затвердження
планів доходів і витрат основну увагу організації приділяють проблемам
управління й оперативного фінансового контролю [5, с. 112].
Успішність
ефективного

організації,

розподілу

її

фінансова

грошових

коштів

стабільність
та

є

бездоганного

результатам
виконання

процедурних правил, що неможливо досягнути без якісного внутрішнього
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фінансового контролю та розуміння значення бізнес-процесів для розвитку
компанії, усвідомлення впливу кожного з них на кінцевий результат.
Усі процеси організації, по кожному з напрямів, впливають на її
позиціювання на ринку. Функціонування кожного процесу веде до певного
результату: позитивного чи негативного, та у кінці впливає на відношення
клієнта до бренду, а в подальшому – формує враження про функціонування
всього страхового ринку та фінансової системи в країні. Завдання внутрішнього
фінансового контролю вже не зводиться суто до аналізу фінансових показників
і контролю руху грошових коштів, внутрішній фінансовий контроль в умовах
глобалізації та економічної нестабільності набуває нового сенсу, виходячи з
того, що кожний процес впливає на ефективність роботи компанії, і навіть,
здавалося би, незначний, на перший погляд процес може відіграти вирішальну
роль у її розвитку. Не менш важливим є увага до кожного з елемента всієї
системи, адже диспропорція у розвитку та контролі за процесами веде до
погіршення діяльності, зменшення виробничих можливостей, що, у свою чергу,
може призвести до втрати позицій компанії на ринку та прибутку.
На сучасному етапі розвитку страхових організацій внутрішній фінансовий
контроль супроводжується впровадженням інформаційних технологій, що, як
ми вважаємо, дозволяє спростити оцінку діяльності компанії, якісніше
здійснити нагляд за бізнес-процесами, змоделювати її роботу на основі
показників, що характеризують її процеси [8].
Сучасний розвиток комп‘ютерної техніки і програмного забезпечення дає
змогу значно розширити сферу застосування інформаційних технологій у
процесах обліку, аналізу та аудиті, залучити їх до будь-яких логічних
аналітичних, розрахункових процедур. Це суттєво впливає на організацію
фінансового

та

управлінського

обліку,

методику

і

техніку

внутрішньогосподарського контролю.
Сьогодні можливості інформаційних систем, як інструменту контролю,
використовуються частково, що, на нашу думку, обумовлено: недостатнім
розумінням важливості здійснення внутрішнього фінансового контролю
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страхових

компаній

з

боку

розробників

програмного

забезпечення;

незнанням особливостей діяльності страхового бізнесу; неповною реалізацією
процедур контролю при інтеграції підсистем автоматизованої інформаційної
системи управління; трудомісткістю процедур, які потребують ведення
інформаційного фонду в повних обсягах і розробки достатньо складних
алгоритмів [7, с. 269-273].
Аналіз, прогнозування, оцінка суттєвості є основними задачами контролю,
які здійснюються за результатами тематичних перевірок. Результати виконання
даних задач використовуються для розробки рекомендацій контролера щодо
поліпшення стану об‘єктів перевірки та уникнення в майбутньому помилок,
порушень, зловживань.
Одним з важливих умов діяльності служби внутрішнього аудиту є її
об‘єктивність та самостійність. Як правило, це забезпечується тим, що служба
внутрішнього аудиту перебуває в підпорядкуванні безпосередньо вищих
органів управління організацією: збори акціонерів або засновників, ради
директорів, правління і т.п. Керівництво організації повинно забезпечити
незалежність служби внутрішнього аудиту від: дирекції, бухгалтерії і т.п.
Одним із завдань служби внутрішнього аудиту є її взаємодія із зовнішніми
аудиторами при проведенні аудиторської перевірки організації. При цьому
органи

управління

організацією

зобов‘язані

створити

умови

для

безперешкодного спілкування внутрішніх і зовнішніх [2, с. 155].
Служба внутрішнього аудиту може самостійно готувати пропозиції та
рекомендації щодо поліпшення роботи окремих підрозділів і організації в
цілому.
Система внутрішнього фінансового контролю страхової організації
включає методики та процедури, які використовуються з метою виявлення,
виправлення та

запобігання суттєвим помилкам та відхилень облікової

інформації, які можуть вплинути на показники фінансової звітності.
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Сучасний внутрішній аудит здатен і повинен виконувати різноманітні і
масштабні завдання:
–

оцінювати систему внутрішнього фінансового контролю в частині

достовірності інформації, дотримання законодавства, збереження активів,
ефективності

та

результативності

діяльності

окремих

операційних

і

ризиками

та

структурних підрозділів і підприємства в цілому;
–

оцінювати

ефективність

системи

управління

пропонувати методи контролю ризиків;
–

оцінювати

ефективність

і

економічність

управління

бізнес-

процесами;
–

надавати консультаційну підтримку менеджменту підприємства на

етапі розроблення систем і процедур контролю;
–

оцінювати

відповідність

системи

управління

підприємством

принципам належного корпоративного управління [4, с. 330].
У процесі проведення внутрішнього аудиту грошових коштів доцільно
застосовувати такі аудиторські процедури:
1) аудиторські процедури використовуються в процесі проведення
перевірки грошових коштів на достовірність. До даних процедур належать
інспектування та перегляд документів, запитання і підтвердження. За
допомогою даних процедур здійснюється взаємне звіряння документів
банківської установи з бухгалтерськими документами організації на їхню
достовірність;
2)

аудиторські процедури, які використовуються у ході проведення

внутрішнього аудиту касових та банківських операцій. До таких процедур
належать: відображення порядку обліку грошових коштів в обліковій політиці
підприємства; зіставлення даних синтетичного обліку з журналами-ордерами
та Головною книгою; арифметична перевірка правильності виведення
залишків на кінець дня і підрахунку оборотів з прибутку та
386

витратами

грошових коштів у виписках банку, звітах касира і облікових регістрах з руху
грошових коштів на підприємстві та ін.
Ефективність використання комп‘ютерної техніки особливо проявляється
на дослідній стадії аудиторського процесу, коли аудитор збирає та аналізує
левову частку доказів щодо об‘єктів контролю [7].
Проведення якісного та об‘єктивного аудиту як функції контролю сьогодні
неможливо уявити без використання сучасних комп‘ютерів. Як ми вважаємо, з
бурхливим розвитком комп‘ютерної техніки та сучасних інформаційних
технологій зросла необхідність застосування цих надбань для створення
ефективної методики аудиту в середовищі електронної обробки даних із
використанням інформаційних ресурсів. Отже, обсяги інформації в процесах
управління мають збільшуватись. Саме існування сучасного бізнесу залежить
від

ефективних

інформаційних

систем,

які

ґрунтуються

на

новітніх

автоматизованих засобах. Інформація – невід‘ємна частина системи управління.
Після того як ми розглянули механізм фінансового контролю страхових
організацій, що являє собою систему фінансових форм, методів, важелів та
інструментів, які використовуються у фінансовій діяльності держави і страхової
компанії

за

відповідного

нормативного,

правового

та

інформаційного

їхнього забезпечення, в контексті відповідної фінансової політики на
мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Нами було визначено, що
він включає: державні органи контролю та внутрішні фінансові служби страхових
компаній, які відповідно до своїх цілей та завдань використовують різні форми,
методи, важелі та інструменти (які ми систематизували відповідно до специфіки
діяльності організацій та здійснення їх нагляду), для регулювання фінансової
стійкості і підтримання платоспроможності компанії, а також для регулювання
ефективної діяльності всього страхового ринку.
Виходячи із наявної структури вітчизняного механізму ми запропонували
виділити основні напрями для покращення організації контролю, як на рівні
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держави, так і на рівні підприємства: скоротити кількість суб‘єктів контролю
страхових

компаній;

мегарегулятора

об‘єднати

страхового

функції

ринку;

державних

організувати

установ,

створити

взаємодію

служби

внутрішнього контролю з державними установами;

а також провести

автоматизацію бізнес-процесів в компанії та в державних установах;
використати міжнародний досвід та його адаптацію.
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В

статті

досліджено

Охарактеризовано

механізм

основні

форми

управління

реальними

інвестиціями.

реального

інвестування.

Окреслено

особливості їх реалізації в господарській діяльності вітчизняних підприємств.
Визначено основні напрямки реального інвестування та проаналізовано
складові процесу управління реальними інвестиціями.
Ключові слова: реальні інвестиції, придбання цілісних майнових комплексів,
нове будівництво, модернізація, реструктуризація, реконструкція, інвестування,
реальне інвестування, механізм управління реальними інвестиціями.
В сучасних умовах здійснення господарської діяльності використання
ефективних методів управління інвестиціями стає необхідною умовою розвитку
підприємства, підвищення його ринкової вартості, забезпечення конкурентоспроможності, стабільного грошового потоку та стійкого функціонування
підприємства у майбутньому. Нажаль, нині, для більшості вітчизняних
підприємств реальне інвестування є єдиним напрямком їх інвестиційної
діяльності, внаслідок нерозвиненості фондового ринку України. Саме тому
вкладення в об‘єкти: у формі будівництва та введення в експлуатацію нових
основних

фондів;

придбання

нерухомості

та

приватизація

об‘єктів

господарської діяльності є ефективною формою інвестування в середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Дослідження механізмів управління реальними інвестиціями знайшли
своє відображення в працях таких науковцыв як І. Бланк, Л. Борщ, В. Геєць,
С. Буткевич, Й. Завадський, А. Загородній, М. Єрмошенко, Г. Кірейцев,
В. Кубліков, Т. Майорова, Ю. Орловська, А. Пересада, С. Реверчук, П. Саблук,
Ю.Стадницький та ін.Сучасні тенденції розвитку економіки в Україні
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потребують підвищеної уваги до механізму управління інвестиціями як одного
з найважливіших напрямків розширеного відтворення основних засобів
підприємства, що зумовлює актуальність обраної теми.
Інвестиційна діяльність здійснюється в майже усіма підприємствами.
Для більшості український підприємств єдиним напрямом інвестиційної
діяльності є реальне інвестування. Варто зазначити, що реальні інвестиції
мають відносно вищий рівень рентабельності порівняно з фінансовими
інвестиціями.
Реальне інвестування означає що це основна форма реалізації стратегії
розвитку

підприємства,

воно

безпосередньо

взаємопов‘язане

з

його

операційною діяльністю: інвестування забезпечує саму операційну діяльність, а
надалі використовуютьсяотримані чисті грошові потоки для подальшого
інвестування [5, с.31].
Реальними називають інвестиційні вкладення, зроблені в реальний сектор
економіки, тобто спрямовані на придбання конкретних активів. Це може бути
як матеріальні активи (будівлі, споруди, машини, устаткування і так далі), так і
нематеріальні (патенти, ліцензії, науково-дослідні роботи, освіта, інформація,
бренди, підвищення кваліфікації кадрів і інше) [4, с.265]. На думку
В. Мартиненко, реальні інвестиції – це вкладення капіталу у відтворення
основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарноматеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням
операційної діяльності підприємства [1, c.181].
Процес управління діяльністю підприємств є сукупністю управлінських
рішень, а також способів, методів та прийомів їх реалізації, що забезпечують
планування, організацію, координацію і контроль за ефективною реалізацією
інвестиційних проектів [1, с. 186]. Механізм управління повинен розроблятись
у відповідності до конкретних форм інвестування. Форми реального
інвестування наведені на рисунку 1.
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Рисунок 1. Форми реального інвестування
Розглянемо деякі форми більш детально, звернувши увагу на їх
особливостях, для визначення в подальшому механізмів управління ними. Так,
цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом
виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою,
на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою
енергопостачання [2].
На сучасному етапі розвитку більшість підприємств виноробної та лікерогорілчаної промисловості здійснюють свою діяльність саме на базі майна
орендованого цілісного майнового комплексу, питома вага якого в загальній
вартості майна цих підприємств займає понад 70% [3, c.41].
Нове будівництво являє собою будівництво підприємств, будівель,
споруд, здійснюване на нових площах, що передбачає введення нових
виробничих потужностей. На нашу думку, у сучасних умовах нове будівництво
доцільно здійснювати лише в тому випадку, коли вичерпані можливості
технічного переозброєння з розширення виробництва.
Реконструкція, у свою чергу, це процес перепланування існуючих цехів і
об‘єктів основного, допоміжного і обслуговуючого призначення, як правило,
без розширення наявних будівель і споруджень основного призначення. Також
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перепланування пов‘язане з вдосконаленням виробництва, підвищенням
техніко-організаційного рівня на основі досягнень технічного прогресу і
здійснюється за комплексним проектом реконструкції всього підприємства в
цілях

збільшення виробничих потужностей,

поліпшення

якості, зміни

номенклатури продукції і підвищення ефективності виробництва в основному
без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх
праці

і

охорони

довкілля.

Перепланування

виробничих

площ

може

здійснюватись тимчасово(для виконання окремих завдань, проектів) або на
постійній основі
Модернізація висвітлює поліпшення конструкції діючого устаткування з
метою підвищення його технічного рівня з врахуванням останніх технічних
досягнень. обладнання відкриває перед виробниками нові горизонти і підвищує
ефективність роботи підприємств. Але максимальна ефективність поки що
спостерігається на нових імпортних виробництвах, оснащених не тільки
автоматизованим обладнанням, але й інфраструктурою з автоматизованим
управлінням, з комплексним управлінням дільницями та цехами, причому не
тільки безперервними лініями, але і дільницями з окремих одиниць обладнання.
Оновлення окремих видів обладнання відбувається за рахунок правильно
сформованої амортизаційної політики підприємства. Оновлення окремих видів
обладнання тобто джерелом оновлення виробничого обладнання. Ефективна
амортизаційна політика підприємства може значно підвищити ефективність
використання даного механізму реального інвестування.
Інвестування

приросту

запасів

матеріальних

оборотних

активів

спрямоване на розширення обсягу використовуваних операційних обігових
активів

підприємства,

що

забезпечує

необхідну

пропорційність

(збалансованість) розвитку необоротних та оборотних операційних активів у
результаті

здійснення

інвестиційної

діяльності.

Будь-яке

розширення

виробничого потенціалу, забезпечуване раніше розглянутими формами,
визначає можливість випуску додаткового обсягу продукції, однак ця
можливість може бути реалізована тільки при відповідному збільшенні обсягу
392

використання матеріальних оборотних активів окремих видів (запасів
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних і швидкозношуваних
предметів і т. ін.).
Під нематеріальними активами слід розуміти довгострокові вкладення в
придбання об‘єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інших
аналогічних майнових прав, що визнаються об‘єктом права власності
конкретного підприємства і приносять дохід у конкретний період часу. До
складу нематеріальних активів відносяться торговельні марки; фірмові назви,
знаки, репутація; патенти, винаходи та ноу-хау; ліцензії та франшизи;
електронні бази даних; права користування тощо. Оцінка і використання
нематеріальних активів на підприємстві має безпосередній економічний вплив
на фінансовий стан компанії, рівень її капіталізації, що дозволяє:
– сформувати значний статутний фонд без додаткових грошових
вкладень;
– при

постановці

на

баланс

нематеріальні

активи

амортизуються як і всі активи, включаються до собівартості продукції
і на законних підставах не обкладаються податком на прибуток;
–

збільшується

вартість

(капіталізація)

підприємства за

рахунок

нематеріальних активі.
Впровадження
принципово

певних

важливе

господарювання. Тобто

або

заходів
навіть

технічного

революційне

використання

прогресу
значення

може
для

мати

суб'єкта

різноманітних методів реального

інвестування може значно підвищити ефективність діяльності підприємства.
Вище наведені форми реального інвестування можуть бути об‘єднані
трьох основних його напрямків (рис. 2). Вибір напрямків здійснення реального
інвестування підприємства має здійснюватись на основі галузевої, товарної і
регіональної специфіки діяльності підприємства, та спрямовуватись на
збільшення обсягу операційного доходу. Реальне інвестування дає можливість
вкладати кошти в впровадження нових ресурсо- і трудозберігаючих технологій,
і за рахунок цього знижувати рівень операційних витрат та підвищувати
рентабельність продукції, що виготовляється.
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Рисунок 2. Напрямки реального інвестування
При

визначенні

механізмів

управління

реальними

інвестиціями

займаються формуванням оптимального інвестиційного портфеля. Процес
визначення механізмів управління реальними інвестиціями включає:
аналіз стану у попередньому періоді (визначення:
динаміки загального обсягу інвестування капіталу у приріст
реальних

активів;

кількості

успішно

реалізованих

проектів

реального інвестування; рівня завершеності розпочатих реальних
інвестиційних

проектів;

ефективності

реалізації

реальних

інвестиційних проектів);
визначення загального обсягу за певний період (базою
для визначення є запланований обсяг приросту основних засобів
підприємства, а також нематеріальних і оборотних активів, що
забезпечують приріст обсягів виробництва і реалізації продукції);
визначення форм (в залежності від завдань галузевої,
товарної та регіональної диверсифікації діяльності підприємства, а
також можливостей впровадження нових технологій та наявності
власних

інвестиційних

ресурсів

і

можливості

використання

позикових або залучених ресурсів);
підбор ефективних інвестиційних проектів (шляхом
розробки бізнес-планів інвестиційних проектів на підприємстві;
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пропозиція грошей на інвестиційному ринку; відбираються для
дослідження окремі реальні інвестиційні проекти; вивчаються
можливості й умови придбання окремих активів; проводиться
експертиза відібраних об‘єктів інвестування);
оцінку ефективності окремих інвестиційних проектів з
урахуванням фактора ризику (прибутковість і ризикованість
відібраних інвестиційних проектів. Вивчаються також ризики,
пов‘язані з

реальним інвестуванням підприємства в цілому, та

прогнозується

вплив

інвестиційних

ризиків

на

дохідність,

платоспроможність і фінансову стійкість підприємства у плановому
періоді):
забезпечення проектів (на основі обраних схем їх
фінансування, а також розробленого капітального бюджету і
календарного

графіка

впровадження

кожного

інвестиційного

проекту);
забезпечення
(управління

реальними

постійного

моніторингу

інвестиціями

реалізується

проектів
у

межах

організованого на підприємстві інвестиційного контролінгу за
основними показниками кожного інвестиційного проекту).
Вибір методів управління інвестиціями має включає також включати цілі
інвестування, обсяг коштів, які інвестуються та статус інвестора як платника
податків. Варто зазначити, що в основі прийняття рішення про вибір
конкретного механізму управління інвестиціями має лежати оцінка і
порівняння обсягуінвестицій, які передбачаються, та майбутніх грошових
надходжень.
Отже, можна констатувати, що основою інвестиційної діяльності
підприємства є реальне інвестування. Сучасна економічна ситуація в Україні
зумовлює те, що реальні інвестиції стають єдиним напрямком інвестиційної
діяльності. Важливими формами здійснення реального інвестування є
придбання цілісних майнових комплексів, перепрофілювання, реконструкція,
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нове будівництво, модернізація, оновлення окремих видів обладнання,
інвестування в нематеріальні активи, приріст запасів матеріально-оборотних
активів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
В статті автором розглянуто питання ролі контролю в функціонуванні
фінансової системи України, акцентовано особливу увагу на контроль
фінансових

ресурсів

місцевих

бюджетів,

спроможність територіальних громад.
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що

забезпечує

фінансову

Ключові слова: контроль, фінансові ресурси, бюджет, територіальна
громада, фонд грошових ресурсів.
В умовах реформування економіки України особливої актуальності
набувають питання децентралізації органів місцевого самоврядування, для якісного
фінансового забезпечення яких важливе значення має фінансовий контроль.
Питання фінансового контролю займає важливе місце у наукових
дослідженнях учених-економістів зарубіжної та вітчизняної науки. Так,
теоретичні та практичні аспекти організації та методології фінансового
контролю

досліджувалися в працях таких науковців, як М.І. Баканова,

М. Беккера, В. Бжезін, Л.A. Бернетайн, В.В. Бурцева, О.Д.
Виговська,

І.В. Грицюк, Л.В. Гуцаленко,

Василик, Н.Г.

М.Я. Дем‘яненко, І.К. Дрозд,

Є.В. Калюга, О.П. Кириленко, С.О. Коваленко, В.І. Кравченко, Ю.І. Осадчий,
В.М. Мельник, К.В. Павлюк, О.М. Петрук, П.Т. Саблук, В.О. Шевчук та іншими
науковцями.
Державний фінансовий контроль є важливою функцією держави, за
допомогою якої формуються умови для функціонування фінансової системи та
забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Складні економічні
процеси

й

наслідки

світової

фінансової

кризи

довели

необхідність

удосконалення фінансово-бюджетної політики в частині системи фінансового
контролю, оскільки недооцінка ролі контролю призвела до зловживань і
порушень у сфері фінансових відносин.
Підвищення ролі контролю фінансових ресурсів місцевих бюджетів
сприятиме фінансовому забезпеченню діяльності територіальної громади і
стане запорукою ефективного функціонування державних фінансів, що
дозволить одержати позитивні результати, а саме: дотримання економічної
безпеки держави, збалансування державного та місцевих бюджетів, досягнення
фінансової самодостатності регіонів, підвищення рівня захищеності фінансовоекономічних інтересів громадян територіальних громад.
В економічній системі кожної держави контроль фінансових ресурсів
місцевих бюджетів має визначальну роль, адже бюджети зосереджують значну
частину державних фінансових ресурсів.
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Значення

контролю

обумовлюється

тим,

що

фінансових
інформація

ресурсів

місцевих

спрямовується

на

бюджетів
здійснення

безпосереднього впливу на формування фінансових ресурсів з метою
задоволення соціально-економічних потреб населення, забезпечення належного
стану та якості надання державних послуг. Зокрема, видатки місцевих
бюджетів найбільшою мірою віддзеркалюють роль та значення контролю у
функціонуванні

місцевого

господарства,

утриманні

об'єктів

соціально-

культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, здійсненні
соціального

захисту

населення,

охороні

навколишнього

природного

середовища. Роль контролю щодо формування та використання фінансових
ресурсів місцевих бюджетів можна визначити через економічну сутність таких
понять як «місцеві бюджети» та «фінансові ресурси».
Сутність місцевих бюджетів полягає в тому що, це частина основного
річного фінансового плану країни – державного бюджету, крім того, місцеві
бюджети утворюють централізований фонд грошових коштів місцевих рад,
яким вони розпоряджуються з метою здійснення заходів передбачених
щорічним планом економічного і соціального розвитку.
Термін «контроль» походить від французького «controle», що означає
перевірку, або спостереження з метою перевірки, для протидії чомусь не
бажаному, виявлення, попередження та припинення протиправної поведінки з
боку будь-кого. Хоча «controle» утворилося від латинського «contrа», що
означає протидію, а друга частина слова містить слово «роль», яке означає
«міра впливу, ступінь участі в чомусь», що означає реалізацію будь-якої дії в
управлінні фінансовими ресурсами місцевих бюджетів [2].
Роль контролю фінансових ресурсів місцевих бюджетів слід розглядати у
взаємодії двох складових – контролю доходів і видатків. За рахунок доходів
формується фінансова основа певної території держави, тоді як за рахунок
видатків забезпечуються економічні та соціальні потреби територіальної
громади.
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Для управління фінансовими ресурсами органи місцевого самоврядування
повинні спиратися на інформацію системи контролю фінансовими ресурсами,
яка має забезпечувати становлення України як європейської держави з високим
рівнем соціальної стабільності та включає складові, наведені на рис. 1.

Рис.1 Складові системи контролю фінансовими ресурсами
Роль фінансового контролю полягає в забезпеченні виконання основних
положень Європейської хартії місцевого самоврядування, які мають безпосереднє
відношення до функціонування бюджетів самоврядування, де передбачено
відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність
виконання покладених функцій у межах своєї компетенції (рис. 2) [4].
Відповідно до даних рис. 2. слід зазначити, що фінансовий контроль
забезпечує виконання основних положень Європейської хартії місцевого
самоврядування, до якої приєдналося понад 30 країн, у 1996 р. – й Україна [4].
Як

доводить

світовий

досвід,

успішний

розвиток

місцевого

самоврядування кожної країни залежить передусім від обсягу фінансових
ресурсів,

які

фінансування

спрямовуються
будівництва

на

житла,

розвиток
галузей

комунального

господарства,

соціально-культурної

сфери,

задоволення потреб населення і т.д. Тому за цих умов основним завданням
органів місцевого самоврядування є мобілізація достатнього обсягу фінансових
ресурсів та забезпечення їх ефективного управління.
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Рис. 2 Забезпечення фінансовим контролем виконання основних положень
Європейської хартії місцевого самоврядування.
Нами запропоновано врахувати роль контролю при вдосконаленні
визначення економічної сутності термінологічного поняття «фінансові ресурси
місцевих бюджетів» з метою пошуку шляхів оптимізації формування й
ефективного

управління

ними.

Адже

науковці,

висвітлюючи

сутність

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, не мають єдиного
підходу до визначення даного терміна, що підтверджує розгляд нами кількох
трактувань. С. Варга визначав сутність фінансових ресурсів органів місцевого
самоврядування як сукупність усіх грошових коштів, які можуть бути
використані для потреб самоврядної територіальної громади, хоча більшість
науковців, зокрема, П. Бечко, О. Ролінський, Н. Чуйко, визначають фінансові
ресурси органів місцевого самоврядування як сукупність фондів грошових
коштів, що формуються в процесі розподілу валового національного продукту
й направляються на економічний і соціальний

розвиток

адміністративно-

територіальних одиниць. На думку І. Петровської, Д. Клинового, фінансові
ресурси

місцевого самоврядування – це «фонди грошових ресурсів, які

утворюються і використовуються органами місцевого самоврядування у
процесі реалізації покладених на них законом функцій» [1].
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Слід наголосити, що від ефективності контролю фінансових ресурсів
місцевих бюджетів залежить виконання функцій і завдань, визначених
законодавством місцевому самоврядуванню, особливо це важливо в

умовах

децентралізації. Враховуючи особливості функціонування головних суб‘єктів
місцевих фінансів, результативне дослідження сутності фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування потребує чіткого розуміння і визначення їх
складових елементів. [5].
Отже, можна зазначити, що основною складовою фінансових ресурсів є
доходи місцевих бюджетів, оскільки об‘єкти комунальної та спільної власності
належать переважно до невиробничої сфери, є неприбутковими і перебувають
на повному або частковому утриманні місцевих бюджетів.
Для розширення дохідної бази місцевих бюджетів з метою вирішення
проблем економічно-соціального характеру слід ширше впроваджувати місцеві
податки і збори, що позитивно вплине на формування фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування й зміцнить фінансову незалежність певних
регіонів.
Тому необхідно використати фінансовий контроль для управління, де
будуть задіяні такі фінансові інструменти, які стимулюватимуть місцеві органи
влади розвивати рентабельні види бізнесу. Одним із таких інструментів може
бути зменшення оподаткування заробітної плати, що сприятиме пільговому
коригуванню прибутку як стимулу розвитку бізнесу та створення робочих
місць.
Для ефективного функціонування економіки й забезпечення суспільного
добробуту країни і адміністративно-територіальних одиниць дієвим важелем
має стати контроль фінансових ресурсів, адже однією із основних функцій є
управління. На сьогодні кожний суб‘єкт бізнесу керується певними методами у
сфері управління, які спрямовані на оптимізацію податкових платежів, що
негативно позначається на формуванні фінансових ресурсів на місцевому рівні
та потребує нових інструментів контролю для збільшення надходжень та їх
раціонального використання.
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Система фінансового контролю має стати головним інструментом
місцевого управління і бути зорієнтованою насамперед на зменшення тіньових
схем, а в майбутньому їх усунення, що позитивно позначиться на наповненні
фінансовими

ресурсами

місцевих

бюджетів.

Забезпечити

ефективне

формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів в змозі
лише така система контролю, яка сприятиме зростанню обсягів надходжень
фінансових ресурсів до місцевого бюджету і збільшенню дохідної частини;
уникненню дефіциту фінансових ресурсів; забезпеченню задоволення потреб
населення

та

досягненню

соціально-економічного

розвитку

певної

територіально-адміністративної одиниці.
Слід зазначити, що управління фінансовим ресурсами на місцевому рівні
потребує вдосконалення, зокрема в частині запровадження стимулів і контролю
за їх дотриманням, для розвитку певних територіальних громад, що сприятиме
збільшенню надходжень власних фінансових ресурсів. Тому необхідно
розробити механізм контролю фінансових ресурсів, який забезпечуватиме
розвиток бізнесу через зменшення податкового навантаження, з одного боку та
збільшення надходжень до місцевого бюджету – з іншого. Розробка і практичне
застосування такої форми контролю на рівні місцевого самоврядування може
стати фінансовою основою соціально-економічного розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
Отже, з позиції теоретичних напрацювань українських учених можна
стверджувати, що фінансові ресурси місцевих бюджетів відображають
економічні відносини щодо формування, розподілу та використання фінансових
ресурсів, сформованих у певному регіоні та призначених для соціальноекономічного розвитку територіальної громади.
Слід визначити роль фінансового контролю у формулюванні економічної
сутності

фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що виділяє їх із загальної

системи економічних відносин через використання фінансових інструментів
контролю.
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Зокрема, побудова системи оподаткування повинна бути спрямована на
зменшення податкового навантаження, що сприятиме наповненню дохідної
частини фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та об‘єктивно залежить від:
економічного потенціалу адміністративно-територіальної одиниці;
сфери дії місцевих бюджетів, регламентованих не тільки Бюджетним
кодексом, але й іншими нормативно-правовими актами на місцевому рівні;
учасників бюджетних відносин, якими є, з одного боку, місцеві органи
влади та органи ДФК, а з іншого – бізнес та населення;
Контроль як функція управління забезпечує рух фінансових потоків від
платника податків до бюджету, перевірку бюджетного фінансування установ і
організацій, які знаходяться на бюджетному утриманні, концентрує необхідну
суму коштів, що дозволить здійснювати державне управління регіональною
економікою і забезпечить проведення виваженої соціальної політики.
Згідно зі ст. 95 Конституції України бюджетна система України будується
на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства
між громадянами і територіальними громадами [6]. Тоді як контроль повинен
сприяти забезпеченню прибуткової частини фінансових ресурсів кожного
місцевого бюджету та пошуку додаткових

джерел його

наповнення,

забезпечувати моніторинг результатів роботи бізнес-одиниць, що діють на
визначеній території, обсяги прибутків, частина з яких мобілізується в доходи
місцевих бюджетів за допомогою сплати податків, зборів та інших обов'язкових
платежів.
Пріоритетними напрямами оптимізації формування фінансових ресурсів
місцевих органів влади у сучасних умовах, на думку Л.А. Олійника [7], мають
стати:
збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів;
збільшення частки місцевих податків і зборів у власних доходах
місцевих бюджетів;
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу;
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збільшення частки трансфертів у надходженнях до місцевих бюджетів;
активне використання місцевих позик;
надання самостійних прав органам місцевого самоврядування в
місцевому оподаткуванні.
Забезпечення економічного зростання територіальних громад потребує
ефективного контролю за нарахуванням і сплатою податків із заробітної плати і
використання такого фінансового інструменту, як зменшення податкового
навантаження, що сприятиме збільшенню потенційних ресурсів місцевих
бюджетів за рахунок легалізації заробітної плати.
Дослідження даного питання свідчить про необхідність внесення змін до
законодавчої бази, що сприятиме наповненню фінансовими ресурсами місцевих
бюджетів та соціальних фондів.
Формування нової системи ДФК повинно забезпечувати становлення
країни з високим рівнем соціальної стабільності й управління фінансовими
ресурсами місцевих бюджетів, що є невід‘ємною частиною даного процесу.
Практична робота органів місцевого самоврядування свідчить, що для
розширення дохідної бази місцевих бюджетів з метою вирішення проблем
соціально-економічного розвитку слід надавати самостійні права органам
місцевого самоврядування в місцевому оподаткуванні, а контроль сприятиме
формуванню нових джерел фінансових ресурсів.
Згідно з вищевикладеним, поняття «фінансові ресурси місцевих бюджетів»
має вказувати на джерела їх надходження. Формування й використання
фінансових ресурсів відбувається згідно з кошторисними призначеннями, що
мають цільове спрямування, а саме – на соціально-економічний розвиток
певного регіону країни.
За результатами проаналізованих основних визначень фінансових ресурсів
місцевих бюджетів слід зазначити, що дана ситуація потребує удосконалення
трактування економічного терміна «фінансові ресурси місцевих бюджетів» з
урахуванням ролі фінансового контролю, що сприятиме створенню додаткових
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джерел надходжень і підвищенню контрольно-аналітичного забезпечення
управління з метою збільшення обсягу фінансових ресурсів.
Отже, фінансові ресурси місцевих бюджетів – це грошові ресурси, які
утворюються за рахунок доходів місцевих бюджетів і потенційних ресурсів,
що будуть отримані за ефективного використання інструментарію фінансового
контролю, а також оптимізації їх використання.
Відповідно до даного визначення пропонується авторське трактування
нового економічного терміна – «потенційні фінансові ресурси». Потенційні
фінансові ресурси – це ресурси, які можуть бути утворені завдяки
результатам фінансових інструментів контролю, зокрема одним із них є
зменшення оподаткування зарплати, що приведе до її легалізації

та

збільшить надходження податку з доходів фізичних осіб як основного
джерела формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів [9]. Визначено
роль контролю при формуванні потенційних фінансових ресурсів за
допомогою фінансових інструментів фінансового контролю. Фінансові
інструменти фінансового контролю – це засоби, що застосовуються для
формування потенційних фінансових ресурсів місцевих бюджетів для
виконання завдань, передбачених фінансовою політикою регіону. Процес
формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів
розкрито через призму фінансового контролю у фінансовому забезпечені
регіонів

за

допомогою

фінансових

інструментів

фінансового

контролю (рис. 3).
Ширше

впровадження

інструментів

фінансового

контролю

для

знаходження джерел фінансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок
надходжень

від

місцевих

податків

і

зборів

забезпечить

фінансову

незалежність регіонів країни. Ці ресурси будуть використані органами
місцевого самоврядування у процесі реалізації визначених на законодавчому
рівні функцій для забезпечення економічного зростання територіальних
громад [9].
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Рис. 3 Фінансовий контроль за ефективністю дії фінансових інструментів
Таким чином, з теоретичних досліджень запропоновано вдосконалене
визначення фінансових ресурсів місцевих бюджетів та введено трактування
нового економічного терміна – «потенційні фінансові ресурси», з визначенням
ролі інструментів фінансового контролю ресурсів як необхідного важеля
отримання потенційних ресурсів, які утворюються за рахунок ефективного
використання інструментів фінансового контролю та одного із джерел доходів
місцевих бюджетів – податку на доходи фізичних осіб, за рахунок збільшення
офіційної заробітної плати, що сприятиме знаходженню потенційних ресурсів
через зменшення оподаткування бізнесу й оптимізацію їх використання. Дані
ресурси будуть спрямовані органами місцевого самоврядування на реалізацію
функцій, визначених на законодавчому рівні, та формування сприятливих умов
для здійснення процесу фінансування місцевих програм розвитку й соціального
забезпечення територіальної громади певного регіону. Слід підкреслити, що
роль контролю фінансових ресурсів полягає не тільки в комплексній оцінці
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сфери фінансів, діяльності територіальних органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування в їх спроможності забезпечити регіон, а й в
ефективній оцінці використання наявних фінансових ресурсів та виявлення
додаткових джерел наповнення місцевого бюджету.
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У статті розглянуто загальні теорії регулювання фінансових стратегій
банків, досліджено структуру як синергію, а також охарактеризовано види
структурної синергії. У статті розглянуто фінансові стратегії банків.
Ключові слова: система, синергія, фінансова стратегія, банк, середовище.
У сучасних умовах розвитку національної та світової економіки виникає
потреба швидкого реагування на будь-які зміни навколишнього середовища, що
вимагає вiд суб‘єктів ринку постійного моніторингу динаміки нестабiльностi
умов функцiонування та своєчасностi адаптацiї до цих змiн. Для дослiдження
об‘єктiв, що важко пiддаються спостереженню, iснує системний аналiз, що
вирiшує питання правильного вибору проблеми та оцiнки вiдповiдних методiв
дослiдження [1]. Загальнiй теорiї системи притаманнi певнi ознаки, зокрема,
варто зазначити, що система повинна об‘єднувати декiлька уже iснуючих
теорiй, тому вiдповiдно повинна, бути загальною, мiстити виключно науковий
характер.
Питаннями формування

й реалізації стратегій банків займалися

М. Алексеєнко, О. Барановський, О. Васюренко, О. Ватаманюк, О. Вовчак,
В. Геєць, Ж. Довгань, С. Козьменко, О. Колодізєв, М. Крупка, А. Кузнєцова,
С. Лобозинська, І. Лютий, І. Михасюк, В. Міщенко, А. Мороз, С. Науменкова,
Т. Остапишин, О. Підхомний, В. Плиса, Л. Примостка, Б. Пшик, Т. Смовженко,
О. Тридід.
Система – це вiдмежована вiд зовнiшнього середовища сукупнiсть
взаємозв‘язаних частин (компонент), яка володiє якiсно вищими та бiльш
складними властивостями порiвняно з сумою властивостей її частин й
характеризується певним складом (набором) компонент i певним способом їх
408

взаємодії [2]. Склад та спосiб взаємодiї елементiв вiдображає структуру
системи. Результати наукових дослiджень вказують на те, що система не є
константою, тому час виступає важливою рисою структури системи.
Кожен об‘єкт можна розглядати як систему, адже останнiй притаманна
широка сфера застосування, тому для аналiзу загальних правил пiзнання
системи потрібна побудова вiдповiдних категорiй, якi виражаються через низку
принципiв – цiлiсностi, структурностi, взаємозалежностi iз середовищем,
iєрархiчностi, множинностi опису.
Середовище та система тiсно взаємодіють, проте характер та ступiнь участi
певного

об‘єкта

у

створеннi

системи

стає

визначальним

критерiєм

диференцiацiї цих категорiй. Вивчення системоутворюючих факторiв є
найважливiшим питанням теорiї системи. Загалом можна вважати, що всi
фактори сиситемоутворення класично роздiляють на внутрiшнi та зовнiшнi, де
зовнiшнi презентованi факторами зовнiшнього середовища системи, а
внутрiшнi породжуються властивостями елементiв, що входять до складу самої
системи та вiдiграють важливу роль у системоутвореннi, до яких вiдносимо
фактори сутностi елементiв, iндукцiї, взаємного доповнення, стабiлiзацiї та iн.
Iснують три основних види процесiв органiзацiї систем – органiзацiя
системи ззовнi, змiшана органiзацiя та самоорганiзацiя. Органiзацiя системи
ззовнi носить примусовий характер, оскiльки представлена впорядкуванням
елементiв та об‘єктiв, що входять до неї. Особливiстю самоорганiзацiї є її
адаптацiя до середовища та самоудосконалення системи за рахунок власного
потенцiалу або поєднання рiзних факторiв. Самоорганiзацiя у чистому виглядi
зустрiчається дуже рiдко, у бiльшостi випадкiв вони поєднуються у виглядi
змiшаної самоорганiзацiї, за якої органiчно сполучаються одночасно процеси
зовнiшньої та внутрiшньої самоорганiзацiї.
Зв‘язки мiж елементами структури завдяки iнтенсивнiй взаємодiї з
навколишнiм середовищем у нерiвних умовах утворюють синергетику.
Актуальним в сучасний перiод є вивчення синергiї як явища, що має здатнiсть
збiльшувати ефект функцiонування банку чи будь-якої iншої фiнансової
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установи. Можна видiлити три основнi групи синергiї за ознакою характеру
виникнення – структурну, функцiональну та адмiнiстративну.
Структурною вважається синергiя, що виникає завдяки самiй системi i
тому залежить вiд присутнiх у нiй iнформацiйних потокiв, взаємозв‘язкiв мiж
учасниками групи. Основною умовою виникнення структурної синергiї є
наявнiсть такого рiвня корпоративної культури, за якого правила поведiнки
враховують потреби членiв колективу, реалiзовуються превентивнi заходи
попередження конфлiктних ситуацiй, полiтика компанiї акцентована на
вiдкритiсть роботи в групi, чiтке розмiння персоналом важливостi взаємодiї мiж
пiдроздiлами для досягнення загального кiнцевого результату [2].
Функцiональною синергiєю вважається налагоджена взаємодiя у колективi,
якiй властивi спiльна професiйна дiяльнiсть та iнтереси, єднiсть цiлей та
впровадження iнновацiй. Цей вид синергiї є найбiльш поширеним, оскiльки не
залежить вiд органiзацiйного середовища функцiонування групи, i найбiльш
тривалим, оскiльки не залежить вiд осоового складу учасникiв групи, тому
легко пiдтримується пiсля залучення нових членiв.
Aдмiнiстрaтивнa синергiя виникaє у рaзi впливу нa систему ззовнi. Її
характерною вiдмiннiстю є те, що ефект у дaному випaку носить перевaжно
перiодичний хaрaктер i досягaється у результатi застосування aдмiнiстрaтивних
aбо розпорядчих методiв впливу нa персонaл.
Пошук тa реaлiзaцiя потенцiaлу синергiї вимaгaють використaння бaгaтьох
зaходiв, aдже aдaптaцiя придбaних бiзнec-cтруктур до мaтeринcькoї кoмпaнiї є
дуже cклaдним i тривaлим процесом. Якщо нa почaтковому етaпi непродумaнi
чiтко умови aбо ж зaзнaченi положення просто не виконуються, то ефективна
реaлiзaцiя постaвленої мети бaнком буде утопією.
Зaхiднi корпорaцiї дуже чaсто iмiтувaли стрaтегiї реaлiзaцiї синергетичних
ефектiв японських корпорaцiй, оскiльки сaме остaннi стaли приклaдом успiху у
дaнiй сферi, aдже зумiли створити тa використaти конкурентнi перевaги i
технологiчнi знaння у вiдповiдних гaлузях.
Синeргiя мaє три гoловнi джерелa – oпeрaцiйну тa фiнaнсову економiї, a
тaкож пocилeння ринкoвoї cили.
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Зa рaхунок збiльшення доходiв тa зниження витрaт прослiдковується
досягнення оперaцiйної економiї (синергiї). Вiдповiдно, коли анaлiзують
фiнaнсову синергiю, то вонa передбaчaє можливiсть зниження витрaт нa
кaпiтaл. Зростaння доходу досягaтиметься зa рaхунок збiльшення кiлькостi
пропоновaних послуг, розширення клiєнтської бaзи, виходу нa iншi сегменти
фiнaнсового ринку, геогрaфiчного розширення дiяльностi. Знижeння витрaт
мoжe cтaти рeзультaтoм eкoнoмiї вiд мacштaбу тa eкoнoмiї вiд oхoплeння.
Зрocтaння oбcягiв нaдaння пocлуг дoзвoляє знизити coбiвaртicть oдиницi
пocлуги зa рaхунoк рoзпoдiлу нaклaдних витрaт.
Для

опрaцювaння

ефективної

реaлiзaцiї

стрaтегiй

необхiдно

охaрaктеризувaти iєрaрхiю рiвнiв розроблення тa реaлiзaцiї упрaвлiнських
зaходiв. Нa нaшу думку, у цьому контекстi необхiдно розглядaти двa iєрaрхiчнi
рiвнi

формувaння

тa

реалізації

фiнaнсових

стрaтегiй:

регуляторний

(нaднaцiонaльнi тa нaцiонaльнi регулятори) тa ринковий (внутрiшньобaнкiвське
тa конкурентне середовище), що схемaтично зобрaжено нa рисунку 1.9 як
системa формування, реалізації та регулювaння фiнaнсових стрaтегiй бaнкiв в
умовaх конкурентного середовищa [3].
Нa регуляторному рiвнi вплив нa дiяльнiсть системи здiйснює НБУ, Фонд
гaрaнтувaння вклaдiв фiзичних осiб, Національна комісія, що проводить
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Нaцiонaльнa комiсiя з
цiнних пaперiв тa фондового ринку.
До нaднaцiонaльних оргaнів нaгляду зa бaнкiвською дiяльнiстю належать
Бaзельський комiтет з бaнкiвського нaгляду, Вольфсберзькa групa, ЄЦБ. При
цьому кожен з цих рiвнiв мaє у своєму розпорядженнi специфiчнi iнструменти
впливу нa дiяльнiсть бaнкiвської устaнови. Тaкi iнструменти необхiдно
розглядaти у контекстi забезпечення формування та реaлiзaцiї фiнaнсових
стрaтегiй, a сaме: фiнaнсово-оргaнiзaцiйного, iнформaцiйно- aнaлiтичного тa
технiчного, нормaтивно-прaвового тa упрaвлiнсько- кaдрового хaрaктеру
На наш погляд, формування та реалізація фінансових стратегій повинні
забезпечувати ефективну банківську діяльність, що полягає у достатньому
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акумулюванні фінансових ресурсів та їхньому розміщенні у найбільш
прибуткові напрями, тому аналіз повинен здійснюватися з урахуванням
активно-пасивної концепції

управління банківською діяльністю. Логіка

економічного дослідження передбачає висвітлення спочатку пасивної складової
– формування фінансових ресурсів, а згодом – використання і розміщення
акумульованих

коштів

у

дохідні

напрями.

Iнструменти

фiнaнсово-

оргaнiзaцiйного зaбезпечення, нa нaш погляд, можнa клaсифiкувaти зa
критерiєм необхiдностi проведення оргaнiзaцiйних змiн. Нaприклaд, нa
внутрiшньобaнкiвському рiвнi фiнaнсове зaбезпечення без зaстосувaння
оргaнiзaцiйних змiн проявлятиметься у реiнжинiрингу внутрiшнiх бiзнеспроцесiв, реiнвестувaннi прибутку тa додaтковiй емiсiї aкцiй (зa умови
поширення aкцiй серед дiючих aкцiонерiв) [3].
У випaдку прийняття рiшення бaнком про продaж чaстини aктивiв шляхом
подiлу чи видiлення необхiдним є зaстосувaння оргaнiзaцiйних змiн.
Без застосування організаційних змін на внутрішньобанківському рівні
буде здійснюватися реінжиніринг бізнес-процесів, додаткова емісія акцій та
реінвестування прибутку. Ці заходи спрямовані на посилення фінансового
забезпечення банківської установи шляхом оптимізації організаційної складової
діяльності. На ринковому рівні формування ресурсів відбуватиметься за
допомогою

таких

інструментів,

як

ІРО,

випуск

облігацій,

залучення

синдикованого міжбанківського кредитування та депозитного фінансування, що
є найбільш поширеними в умовах стабільного розвитку економіки.
Консолiдaцiя кaпiтaлiв, нaвпaки, через створення бaнкiвських груп,
фiнaнсових

груп,

трaнснaцiонaльних

бaнкiв,

фiнaнсових

супермaркетiв

неможливa без зaстосувaння оргaнiзaцiйних змiн, що мaє нa метi досягнення
синергетичного ефекту. Фiнaнсове зaбезпечення нa рiвнi центрaльного бaнку тa
оргaнiв нaцiонaльного регулювaння без зaстосувaння оргaнiзaцiйних змiн
передбaчaє введення у бaнкiвськi устaнови тимчaсових aдмiнiстрaцiй, нaдaння
рефiнaнсувaння, а з оргaнiзaцiйними змiнaми – учaсть держaви у кaпiтaлi чи
нaцiонaлiзaцiї (зaлежно вiд обсягу викупу aкцiй оргaнaми регулювaння).
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Iнструментaми впливу нaднaцiонaльних регуляторiв без проведення
оргaнiзaцiйних змiн є нaдaння фiнaнсової допомоги, кредитів.
Фiнaнсове зaбезпечення є нaйвaжливiшою склaдовою у формуванні та
реaлiзaцiї фiнaнсових стрaтегiй, оскiльки виступає необхідною умовою
ефективної трaнсформaцiї бaнкiвської устaнови. Акумульовані ресурси банк
використовує для проведення активних операцій у розрізі кожного з рівнів.
У регуляторному середовищі на наднаціональному рівні відбувається
перелив капіталів у структурі транснаціональних банків, що вимагає
концентрації зусиль наднаціональних регуляторів на деофшоризації банківської
діяльності та контролі за обсягами виведення капіталів.
дочірніми установами транснаціональних

Кошти, акумульовані

банківських структур, можуть

використовуватися для інвестування у цінні папери інших країн та
наднаціональних
обмежуватиме

регуляторів
національну

банківської
економіку

в

діяльності,
обсязі

що

тим

фінансових

самим
ресурсів,

зменшуватиме її інвестиційну спроможність.
Використання

ресурсів

комерційним

банком

у

національному

регуляторному середовищі відбувається шляхом купівлі боргових зобов‘язань
держави та депозитних сертифікатів НБУ.
У ринковому середовищі комерційний банк розміщує ресурси шляхом
кредитування фізичних та юридичних осіб, міжбанківського кредитування та
інвестування у цінні папери інших учасників ринку.
На внутрішньобанківському рівні відбувається розміщення коштів у
купівлю основних засобів та нематеріальних активів, визначається обсяг
ліквідного залишку, що забезпечуватиме виконання поточних зобов‘язань
банківської установи.
Проте вaжливо нaголосити, що без учaстi iнших видiв зaбезпечення
реaлiзaцiя фiнaнсових стрaтегiй буде неможливою.
Зокремa, нa внутрiшньобaнкiвському рiвнi реaлiзaцiя трaнсформaцiйних
процесiв

неможливa

без

упрaвлiнсько-кaдрового

зaбезпечення,

яке

проявляється не лише у нaявностi висококвaлiфiковaного персонaлу, aле й
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визнaчaється вaжливiстю керiвного склaду устaнови для регуляторiв, що
пiдтверджується вимогaми до фaхового тa репутaцiйного критерiїв, якi висувaє
НБУ до вiдповiдних осiб пiд чaс їх обрaння нa керiвнi посaди. Вaжливою
групою впливу тaкож є влaсники бaнкiвського бiзнесу.
Нaступний рiвень кaдрового зaбезпечення хaрaктеризується створенням тa
кооперaцiєю сaморегулiвних оргaнiзaцiй як предстaвникiв i зaхисникiв прaв
бaнкiв у конкурентному середовищi, a тaкож учaстю aудиторiв, незaлежних
консультaнтiв. Фaховий склaд керiвництвa тaких оргaнiзaцiй вaжливий не лише
у процесi iнформaцiйної спiвпрaцi з НБУ тa iншими регуляторaми, aле й у
зaбезпеченнi публiчностi у зв‘язкaх з громaдськiстю. Особливо вaжливого
знaчення цей вид зaбезпечення нaбувaє нa рiвнi центрaльного бaнку тa iнших
оргaнiв нaцiонaльного регулювaння через призму дiяльностi координуючих тa
контролюючих суб‘єктiв, що можуть бути предстaвленi групaми перевiряючих
НБУ,

тимчaсовими

aдмiнiстрaторaми,

aдже

фaховiсть

тaких

кaдрiв

безпосередньо впливaє нa ефективнiсть зaстосувaння мехaнiзмiв впливу нa
держaвному рiвнi. Предстaвникaми упрaвлiнсько-кaдрового зaбезпечення нa
рiвнi нaднaцiонaльних регуляторiв можуть бути супервaйзери (supervisors) тa
консультaнти МФО, вплив яких нa дiяльнiсть банку полягaє у нaдaннi
рекомендaцiй щодо покрaщення покaзникiв його функцiонувaння. Висновки тa
звiти предстaвникiв цього виду зaбезпечення впливaють нa пiдвищення
iнвестицiйного тa фiнaнсового потенцiaлу бaнкiвської сфери зaгaлом.
Нормaтивно-прaвове зaбезпечення мaє свої особливостi нa кожному з
рiвнiв. Основними iнструментaми впливу нa рiвнi нaднaцiонaльних регуляторiв
є вимоги Бaзельського комiтету з бaнкiвського нaгляду тa ЄЦБ, що виступaють
орiєнтиром у проведеннi полiтики регулювaння тa нaгляду нa рiвнi держaв тa
бaнкiв. Нормaтиви, iнструкцiї тa постaнови НБУ визнaчaють пaрaметри
нaцiонaльної системи бaнкiвського регулювaння, виконaння яких, нa вiдмiну
вiд вимог Базельського комітету з банківського нагляду, є обов‘язковими усiмa
бaнкiвськими устaновaм в Укрaїнi, тому цi норми чинять нaйбiльший вплив нa
специфiку бaнкiвських процесiв в економiцi крaїни. У конкурентному
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середовищi основним aтрибутом нормaтивно- прaвового зaбезпечення є
стaтути, договори тa контрaкти, що вiдобрaжaють способи взaємодiї мiж
суб‘єктaми середовищa тa визнaчaють основне прaвове поле їхньої спiвпрaцi.
Внутрiшньобaнкiвське середовище бaзується нa стaтутaх тa хaрaктеризується
розробленням внутрiшньобaнкiвських iнструкцiй й положень, якi визнaчaють
специфiчнi особливостi дiяльностi бaнку у певнiй сферi.
Aтрибутaми

iнформaцiйно-aнaлiтичного

зaбезпечення

бaнкiвської

дiяльностi є звiтнa iнформaцiя, предстaвленa у стaндaртизовaному

(звiтнiсть

бaнкiв) тa довiльному (звiтнiсть МФО) виглядi, що є основою прийняття
упрaвлiнських рiшень, пов‘язaних з aнaлiзом як внутрiшньобaнкiвського, тaк i
ринкового середовищa. Необхiдною хaрaктеристикою тaкого зaбезпечення є
достовiрнiсть тa своєчaснiсть отримaних дaних, що дозволяє уникнути
aсиметричностi iнформaцiї тa сприяє прийняттю aдеквaтних до ситуaцiї
упрaвлiнських рiшень.
Соціально-економічними орiєнтирaми фiнaнсових стрaтегiй є фaктори тa
ризики, якi iстотно впливaють нa процес фiнaнсового плaнувaння тa реaлiзaцiї
стрaтегiй, призводять до коригувaння тa вiдмови вiд прийнятих тa необхiднiсть
розроблення нових стратегій [3].
Серед основних ризикiв нa рiвнi внутрiшньобaнкiвського середовищa є
конфлiкти, що призводять до збиткiв, зниження репутaцiї тa вартості aкцiй. Тaкi
зaгрози є бaзовою пiдстaвою для проведення трaнсформaцiйних змiн у
бaнкiвськiй устaновi aбо пiдстaвою для її лiквiдaцiї. Небезпекaми ринкового
середовищa є рейдерство, «ефект домiно» тa спекуляцiї iнших учaсникiв ринку,
що є негaтивним явищем в економiцi, оскiльки негaтивно впливaє нa прозорiсть
ринку тa довiру до учaсникiв тaких оперaцiй.
Основнi кaтегорiї ризикiв, нa лiквiдaцiю яких спрямовaнa дiяльнiсть НБУ
тa оргaнiв нaцiонaльного регулювaння, є виведення кaпiтaлу, бaнкрутство тa
монополiзaцiя ринку. Кожне з цих явищ сприяє зниженню фiнaнсового
зaбезпечення бaнкiвської системи тa ефективностi її функцiонувaння.
Негaтивними явищaми, нa мiнiмiзaцiю впливу яких спрямовaнa дiяльнiсть
нaднaцiонaльних регуляторiв, є офшоризaцiя банківського бізнесу, мiгрaцiя
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фінансового

кaпiтaлу

тa

глобалізація, політичний

вплив

міжнародних

фінансових організацій. Офшоризaцiя передбaчaє виведення кaпiтaлу зa межi
нaцiонaльних економiк з метою уникнення оподaткувaння, що є, безумовно,
негaтивним явищем, оскiльки зменшує фiнaнсовий потенцiaл економiки крaїнидонорa. У цьому контекстi мiгрaцiя кaпiтaлу вiдрiзнятиметься вiд офшоризaцiї
постiйною

мобiльнiстю

коштiв

з метою отримaння нaдприбуткiв у тих

крaїнaх, де iнвестицiйне середовище є бiльш сприятливим.
Фiнaнсовa глобaлiзaцiя негaтивно впливaє обмеженням можливостi
регулювaння, що пов‘язaно з мiнiмiзaцiєю впливу нa мaтеринськi компaнiї
нaцiонaльними

регуляторaми,

де

функцiонують

дочiрнi

структури.

Кредитування міжнародними фінансовими організаціями супроводжується
додатковими вимогами щодо реалізації регуляториних заходів у країніпозичальнику капіталу. Переважно такі заходи мають політичний характер і
пов‘язані зі змінами системи монетарного регулювання, структури банківської
системи, заходів пливу тощо, що зменшує вплив та інституційну незалежність
національних регуляторів.
Фaктори як орiєнтири фiнaнсових стрaтегiй визнaчaють основнi пaрaметри
ринкiв, у межaх яких функцiонує бaнк. Нa внутрiшньобaнкiвському рiвнi
основними чинникaми, що можуть посилити позицiї бaнку у реaлiзaцiї
трaнсформaцiйних процесiв, є ступiнь довiри до бaнкiвської устaнови тa рiвень
корпорaтивного

упрaвлiння,

розмір

банку

та

асортимент

послуг.

Використовуючи потенцiaл цих чинникiв, бaнк формує вiдповiдну модель
реaлiзaцiї поведiнки нa фiнaнсовому ринку.
Позитивно впливaє нa бaнкiвську дiяльнiсть зростaння мaкроекономiчних
покaзникiв,

оскiльки

в

тaких

умовaх

легше

реaлiзовувaти

стрaтегiї

трaнсформaцiї фiнaнсових ресурсiв тa отримувaти прибутки в умовaх
зростaючого попиту нa кредитнi ресурси бaнкiв. НБУ через монетaрнi
iнструменти створює середовище дiяльностi, яке сприяє зaлученню тa
розмiщенню ресурсiв (полiтикa кiлькiсного пом‘якшення) aбо обмежує
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фiнaнсовi можливостi внaслiдок реaлiзaцiї стримувaльної полiтики як всерединi
крaїни, тaк i регулюючи оперaцiї укрaїнських бaнкiв нa мiжнaродних ринкaх
кaпiтaлу.
Ще одним важливим фактором є політика банків-конкурентів, які можуть
чинити істотний вплив на діяльність і тому врахування їх позицій є необхідним
при формуванні і реалізації фінансових стратегій. Щодо фaкторiв впливу нa
реaлiзaцiю фiнaнсових стрaтегiй нa нaднaцiонaльному рiвнi, то до них
вiдносимо

трaнснaцiонaлiзaцiю

тa

ресурсну

орiєнтaцiю

мiжнaродних

фiнaнсових організацій, інвестиційну привабливість економіки. Зокремa, у
перiод кризи позитивний вплив нa стaбiлiзaцiю бaнкiвських системи рiзних
крaїн здiйснили МВФ тa ЄЦБ через дiяльнiсть у сферi кредитувaння тa
стимулювaння мaтеринських структур трaнснaцiонaльних бaнкiв (ТНБ) у
пiдтримaннi фiнaнсового стaну дочiрнiх компaнiй.
Динaмiчне економiчне середовище постiйно вносить корективи не лише у
фaктори тa ризики, що впливaють нa реaлiзaцiю фiнaнсової стрaтегiї, a й у
можливостi зaстосувaння того чи iншого виду зaбезпечення. За тaких умов
лише формування фiнaнсових стрaтегiй не буде ефективно впливaти нa
реaльний стaн банку, оскiльки процес формування та реaлiзaцiї розробленої
фiнaнсової стрaтегiї вiдбувaється не однорaзово, a передбачає певну
алгоритмічну послідовність дій, що враховує життєвий цикл банку та масштаби
його діяльності, вплив регуляторних заходів на різних рівнях.
Важливим критерієм при формуванні та реалізації фінансової стратегії є
масштаб діяльності банку. На наш погляд, класифікацію банківських установ
доцільно здійснювати не за підходом НБУ (малі, середні, великі, значні), а за
критерієм інвестиційної привабливості установи для приватних інвесторів та
держави: дрібні банки (розірмір цих установ не є достатнім для того, щоб стати
привабливим об‘єктом угод купівлі-продажу для утримання сегменту на
банківському ринку, це «кептині» фінансові структури, або такі, що мають
надто вузьку спеціалізацію діяльності); несистемні інвестиційно привабливі
банки (прибуткові з належним рівнем корпоративного управління структури з
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позитивною діловою репутацією серед контрагентів та довірою клієнтів);
системні банки (лідери банківського ринку) [3].
Розподіл банків здійснюється з метою обґрунтування їхніх потенційних
можливостей у використанні фінансових ресурсів на різних рівнях
економічної системи. Наприклад, очевидним є надання державної підтримки
та можливість виходу на міжнародні ринки капіталів для сисемних
банків. Отже, масштаб банку визначає його фінансовий потенціал, тому є
одним з вихідних факторів формування та реалізації його стратегії
озвитку [3].
Для кожного етапу життєвого циклу банку властиве застосування
визначеного інструментарію формування та реалізації фінансових стратегій.
Зокрема, на етапі створення банку основним джерелом його фінансових
ресурсів є кошти акціонерів, а основним напрямом використання цих ресурсів
– придбання основних засобів, нематеріальних активів, обслуговування
пов‘язаних структур акціонерів банку.
На етапі розвитку банку створюється регіональна структура банківської
установи, акумулювання фінансових ресурсів відбувається на національному
ринку, формується клієнтська база, закладаються основи довіри, репутації,
кредитної історії, що стануть підставою для виходу на зовнішні фінансові
ринки (етап діяльності).
У сучасних умовах банки часто мають потребу в оздоровленні (4 етап), що
вимагає внутрішнього реінжинірингу банківських бізнес-процесів, але й
надання зовнішньої фінансової допомоги. Ефективнітсь формування та
реалізації стратегій банку на цьому етапі визначає перспективу його
повернення на етап діяльності чи вихід з ринку (5 етап).
Рішення про етап ліквідації може прийматися як акціонерами, так і
державою. У другому випадку процедура реалізовуватиметься Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб. У випадку рішення акціонерів відбувається
задоволення вимог кредиторів та клієнтів через процедуру банкрутства у
законодавчому порядку.
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В. С. Лайко
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ
У

статті

наведено

визначення

поняття

“небанківський

фінансовий

інститут”, що подані у різних нормативно-правових актах. Також
досліджено класифікацію та охарактеризовано види небанківських фінансових
інститутів. Як результат, на цій основі запропоновано власну розгорнуту
класифікацію небанківських фінансових інститутів.
Ключові слова: банк, фінансовий інститут, ринок фінансових послуг,
кредитна система, небанківські фінансові інститути.
Розвиток

фінансового

сектора,

підприємництва

та

конкурентного

середовища в Україні призводять до перебудови всіх складових фінансового
ринку, зокрема ринку фінансових послуг. При цьому нового значення набуває
діяльність фінансових посередників, передусім небанківських фінансових
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інститутів, які задовольняють потреби економічних суб‘єктів через надання
широкого спектру вузькоспеціалізованих фінансових послуг. Це обумовлює
зростання конкурентного потенціалу окремих небанківських фінансових
посередників, що охоплюють максимальну кількість споживачів на різних
рівнях економічної діяльності.
Різнобічні аспекти становлення і розвитку небанківських фінансових
інститутів досліджують зарубіжні і вітчизняні вчені, зокрема: А. Пігу,
Е. Прескот, Дж. Тобін, В.Д. Базилевич, З.М. Васильченко, Н.М. Внукова,
О.Д. Вовчак, В.В. Гончаренко, Л.М. Горбач, В.І. Грушко, В.В. Зимовець,
О.Б. Каун, Ю.М. Коваленко, А.С. Криклій, В.В. Корнєєв, І.О. Лютий,
С.О. Маслов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, О.А. Опалов, С.С. Осадець,
С.К. Реверчук, М.І. Савлук, В.П. Ходаківська, І.Б. Хома та інші. Водночас в
умовах подальшої трансформації вітчизняного фінансового ринку виникає
необхідність системних досліджень діяльності небанківських

фінансових

інститутів та їхньої ролі у формуванні передумов економічного зростання, що
свідчить про актуальність даної теми.
Розвиток фінансового ринку здебільшого асоціюється з поняттям ―банк‖,
―банківські структури‖, але це не єдиний фінансовий інститут, з яким в
повсякденні стикається бізнес та добропорядний громадянин. Крім банків до
фінансового ринку входять спеціальні небанківські фінансові інститути, які
здатні акумулювати грошові кошти та розміщувати їх на засадах строковості,
повернення та платності. Появі та розвитку небанківських інститутів на ринку
фінансових послуг сприяють, як правило, три причини:
-

ріст доходів населення;

-

активний розвиток ринку цінних паперів;

-

надання цими установами спеціальних послуг, яких не можуть

надавати банки.
Діяльність небанківських кредитно-фінансових інститутів дає змогу
заповнити окремі ніші на ринку банківських послуг, котрі з якихось причин
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залишилися незайнятими. Такі установи не мають статусу банку, бо не
виконують комплексу базових операцій грошового ринку, їх діяльність, на
відміну від банків, не змінює маси грошей в обігу. Тому немає потреби
контролювати їх діяльність так ретельно, як банківську.
Термін ―небанківські фінансові інститути‖ відомий давно. Він вживається
у багатьох європейських мовах. Так, найпоширенішим він є в англійській мові –
серед

банків

та

економічної

термінології

зустрічаємо

наступні

словосполучення: nonbanking activities – небанківська діяльність, nonbank –
небанківська кредитна установа, й навіть non-bank bank – небанківський банк. В
німецькій мові страхові, інвестиційні та інші компанії країни об‘єднуються
терміном ―небанківський сектор‖ – Nichtbankenbereicht, але сам термін
―небанківська установа‖ (Nichtbankinstution) практично не зустрічається.
Відповідно до Американського тлумачного словника англійської мови від
2000 року ―nonbank‖ – це установа, метою діяльності якої є отримання
прибутку і вона не є банком, але надає подібні послуги [1, с.14]. Даний термін
запозичений іншими мовами саме з англійської, а в українській мові він
модифікується із звичайного ―не банку‖ в більш зрозуміле ―небанківська
фінансова установа‖.
У вітчизняному законодавстві термін ―небанківська фінансово-кредитна
установа‖ вживається у багатьох нормативних актах, проте у жодному з них
немає однозначного визначення цього поняття (табл.1).
Небанківський фінансовий інститут є одним із видів фінансовокредитних установ і входить до складу фінансово-кредитної системи.
Сучасна кредитна система розвинутих країн включає в себе наступні
структурні елементи [3, с 452]:
-

центральний банк;

-

банківський сектор;

-

страховий сектор;

-

спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні інститути.
421

Таблиця 1
Визначення терміну ―небанківська фінансова установа‖ в різних
нормативно-правових актах [2, с. 79]
ғ з/п
1
1

2

3

4

Джерело

Визначення

2
3
Національний банк України. Правління НБУ. юридична особа, яка відповідно до
Постанова ―Про затвердження Положення про законодавства України не є банком,
порядок надання небанківським фінансовим надає одну або кілька фінансових
установам, національному оператору
послуг та яку внесено до
поштового зв'язку генеральних ліцензій на
відповідного державного реєстру
здійснення валютних операцій‖ (Положення, фінансових установ у порядку,
п.1.1)
установленому законодавством
України
Правління НаціональногоБанку України
юридична особа, яка внесена до
Постанова ―Про затвердження Положення про відповідного державного реєстру
порядок реєстрації договорів про членство
фінансових установ та отримала
або про участь у міжнародних платіжних
згідно із законодавством України
системах‖ (Положення, п.1.6)
право здійснювати переказ коштів і
валютні операції.
Правління Національного Банку України
юридична особа, яка відповідно до
Постанова ―Про затвердження Положення про Закону України ―Про фінансові
ведення касових операцій у національній
послуги та державне регулювання
валюті в Україні‖ (Положення, п.1.2)
ринків фінансових послуг‖ надає одну
15.12.2004 ғ 637 (Введено згідно з
чи кілька фінансових послуг та яка
Постановою Національного банку ғ 277 від внесена до Державного реєстру
10.08.2005)
фінансових установ в установленому
законодавством України порядку.
Правління Національного Банку України
Постанова ―Про затвердженняПоложення про
діяльність в Україні внутрішньодержавних і
міжнародних платіжних систем‖ (Положення,
п.7) (Назва Постанови в редакції Постанови
Національного банку ғ 165 від 05.06.2008)
25.09.2007 ғ 348

юридична особа, яка внесена до
відповідного державного реєстру
фінансових установ та отримала
згідно із законодавством України
право здійснювати переказ коштів у
національній та іноземній валютах.

Оскільки банки є провідним елементом фінансово-кредитної системи і
виконують більшість покладених на неї функцій, то небанківські фінансові
інститути виступають як допоміжний її інструмент, який поряд із банками
виконує функції фінансової системи.
Існує безліч видів небанківських фінансових інститутів (рис.1).
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чином,

вважаємо

за

необхідне
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небанківських фінансових інститутів:
Небанківський фінансовий інститут
Страхові компанії
Недержавні пенсійні
фонди
Інвестиційні фонди
Кредитні спілки
Фінансові компанії
Лізингові компанії
Факторингові компанії

С
п
е
ц
і
а
л
і
з
о
в
а
н
і
Н
Ф
І

Поштово-ощадна
система

Поштові відділення та
поштово-ощадні
установи

Ломбард

Рисунок 1. Класифікація небанківських фінансових інститутів
1) Страхова компанія – це захист майнових інтересів фізичних осіб та
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів
від розміщення коштів цих фондів [4].
2) Недержавний пенсійний фонд – це накопичення пенсійних внесків на
користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними
активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду [5].
3) Кредитна спілка – це задоволення потреб членів спілки у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об‘єднаних грошових
внесків її членів [6].
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4) Ломбард – це надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним
особам готівкою чи у безготівковій формі за рахунок власних або залучених
коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений
строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг [7].
5) Інвестиційний фонд – це юридична особа, заснована у формі закритого
акціонерного товариства з урахуванням вимог, що здійснює виключну
діяльність у галузі спільного інвестування.
6) Лізингова компанія – це суб'єкт підприємницької діяльності, власники
певних обсягів і видів майна, котрі здійснюють операції з передання у строкову
оренду власного чи придбаного майна — машин, устаткування, транспортних
засобів, споруд виробничого призначення на умовах певного терміну,
зворотності та платності.
7) Факторингова компанія – це фінансова установа, яка здійснює в
інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, операції з
придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання
таких вимог та прийом платежів , з метою отримання прибутку або збереження
реальної вартості фінансових активів.
8) Поштово-ощадні установи – це особливий різновид спеціалізованих
кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють дрібні заощадження широких
верств населення через поштові відділення і використовують ці кошти для
кредитування інших кредитно-фінансових установ та держави.
9) Фінансові компанії – це:
- надання фінансових послуг з управління фінансовими активами
(створення

фондів

фінансування

будівництва

та

фондів

операцій

з

нерухомістю);
- послуг кредитування та кредитні операції (лізингові, факторингові,
поручительство, надання гарантій та інші);
- діяльність із забезпечення проведення розрахунків (обмін валюти,
переказ грошових коштів) [8, 9].
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Необхідно зауважити, що деякі вчені до небанківських фінансових установ відносять – благодійні фонди. Так, зокрема, Мєшко О.І. у своїй дисертації
―Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація‖
стверджує, що специфікою діяльності благодійних фондів як ―спеціалізованої
небанківської фінансової установи‖ є ―Залучення коштів здійснюється за
рахунок грошових внесків або пакетів акцій корпорацій та крупних власників.
За рахунок цього фонди діють на ринку капіталів, розміщуючи кошти в
цінні папери або отримуючи дивіденди з отриманих цінних паперів‖ [10, с.10].
Однак, така думка автора суперечить встановленим в Україні правовим
положення. Як вже зазначалось, визначення поняття ―небанківська фінансова
установа‖ містить Постанова НБУ ―Про затвердження Положення про порядок
надання небанківським фінансовим установам, національному оператору
поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій‖, у
якій чітко виписано, що небанківська фінансова установа – це установа, яка
надає фінансові послуги та яку внесено до державного реєстру фінансових
установ [11]. Таким чином, щоб віднести ту чи іншу установу до небанківських
фінансових, необхідно перевірити:
- по-перше, – чи надає така установа фінансові послуги;
- по-друге, – чи законодавчо встановлене внесення таких установ до
реєстру фінансових установ?
Отже, небанківські фінансові установи виконують на ринку фінансових
послуг роль фінансових посередників. Забезпечуючи перерозподіл фінансових
ресурсів в країні вони підтримують економіку, яка, в свою чергу, отримує
додаткові вливання – інвестиції. Хоча на сьогодні за активами такі установи
значно поступаються банкам – вони мають значний потенціал та, на наше
глибоке переконання, при формуванні дієвої системи фінансового контролю за
ними будуть більш затребуваними у населення нашої країни.
Залежно від сфери діяльності небанківські фінансові установи можна
класифікувати так: страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні
спілки, лізингові, фінансові та факторингові компанії, ломбарди та інші
кредитні й гарантійні установи.
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А.В. Лаптева
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті висвітлено фінансове забезпечення підприємств комунальної
власності. Встановлено, що підприємства комунальної сфери являються
складовою фінансового забезпечення сталого розвитку територій, оскільки
комунальна власність є економічною основою місцевого самоврядування, разом
з тим, її об’єкти призначені для вирішення соціальних питань місцевого
значення. Висвітлено основні проблеми фінансування підприємств комунальної
сфери та запропоновано напрями їх вирішення.
Ключові слова: фінансове забезпечення, комунальна власність, підприємства
комунальної сфери, місцеве самоврядування, фінансування, фінансові ресурси
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В умовах ринкових відносин важливе місце відводиться реформуванню
комунальної сфери, що задовольняє першочергові життєві потреби, забезпечує
підприємства і організації необхідними комунальними послугами та впливає на
розвиток взаємовідносин між суб‘єктами господарювання. Незадовільний
економічний стан комунальних підприємств, низький рівень оплати наданих
послуг, відсутність інвестицій, невпорядкована система управління та
фінансового забезпечення призводять до неефективної роботи підприємств
комунальної форми власності. Це обумовлює доцільність обгрунтування
механізму фінансового забезпечення підприємств комунальної сфери в
сучасних умовах, що передбачає ефективне функціонування комунальних
підприємств за рахунок поступового переходу на бездотаційний, самоокупний
принцип

роботи,

поліпшення

фінансового

стану

та

забезпечення

їх

прибутковості з метою повного задоволення потреб споживача у комунальних
послугах.
Дослідження

проблем

фінансового

забезпечення

підприємств

комунальної форми власності, зокрема механізму фінансування та пошук
шляхів покращення ефективності їх функціонування знайшли відображення у
роботах науковців таких як Б.І. Адамова, А.Б. Бережної, Г.В. Висоцької,
З.В. Герасимчук, В.О. Онищенка, В.М. Опаріна, І.Н. Осипенка, В.І. Пили,
О.Р. Романенка, І.М. Салія, О.О. Терещенка, О.С. Чмир, В.М. Федосова та
інших. Однак враховуючи цінність праць учених багато питань щодо механізму
фінансового

забезпечення

підприємств

комунального

господарства

залишаються дискусійними, що обумовлює необхідність та актуальність теми
роботи.
Підприємства комунальної сфери являються складовою фінансового
забезпечення сталого розвитку територій, оскільки комунальна власність є
економічною основою місцевого самоврядування, разом з тим, її об‘єкти
призначені для вирішення соціальних питань місцевого значення, задоволення
житлово-комунальних, соціально-культурних, побутових та інших потреб
населення відповідної території. В Україні існує необхідність запровадження
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удосконалення механізму фінансового забезпечення комунального господарства з
метою узгодження фінансових і соціально-економічних показників, поєднання
бюджетного фінансування об‘єктів комунальної власності з можливістю
отримання доходів від підприємницької діяльності, залучення фінансових
ресурсів приватного сектора тощо.
Загалом, сучасний стан місцевого розвитку характеризується відсутністю
належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого ресурсного
забезпечення необхідного для виконання завдань і повноважень органів
місцевого

самоврядування,

кризою житлово-комунального

господарства,

систем енерго, -паливо, -водо забезпечення та соціальної інфраструктури,
поглибленням диспропорцій у соціально-економічному стані територіальних
громад і регіонів. Місцева влада із року в рік змушена працювати в умовах
обмеження власних фінансових ресурсів і глибокої залежності від державного
бюджету. Місцеве самоврядування залишається приреченим на стагнацію і
залишається формальною декларацією, що не відповідає європейським
цінностям, які проголошені у Європейській хартії місцевого самоврядування [2].
Основою місцевого самоврядування, ресурсною базою є комунальна
власність. Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – одна з найбільших
галузей економіки та соціальної сфери України, яка істотно впливає на
розвиток економічних відносин та соціальне самопочуття населення держави.
Основною соціальною місією ЖКГ є здійснення безперебійного забезпечення
населення комунальними послугами, необхідними для життя і діяльності
кожної людини. Необхідно відзначити, що як галузь економіки житловокомунальне господарство вражає своїм масштабом. Так, у цій сфері в Україні
функціонують кілька тисяч підприємств і організацій, експлуатується близько
25 % основних фондів держави, зайнято 5 % працездатного населення країни [4].
Управління фінансами підприємств житлово-комунального господарства
має свою специфіку через галузеві особливості. Слід зазначити, що діяльність
підприємств ЖКГ контролюється та регулюється зі сторони місцевих органів
влади. Видатки підприємств на придбання основного капіталу, капітальне
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будівництво, покриття різниці у тарифах, надання пільг та субсидій мають
покриватися за рахунок бюджетних коштів.
Нині розмір коштів, закладених у державному бюджеті на покриття
заборгованості комунальним підприємствам за надання пільг та покриття
різниці

у

тарифах,

є

недостатнім. Така

ситуація

сприяє

у підприємств кредиторської заборгованості, обмежує їх

зростанню

можливості у

фінансуванні таких необхідних заходів, як реконструкція, модернізація
існуючих виробничих потужностей підприємств, придбання нового сучасного
виробничого обладнання, що ще більше поглиблює технічні проблеми і
негативно вливає на якість наданих послуг споживачам, і як результат погіршує
фінансовий стан комунальних підприємств.
Саме тому в умовах сучасної економіки перед підприємствами ЖКГ постає
завдання визначити найбільш прийнятні джерела фінансування та забезпечити
їх

ефективне

використання.

Для

вирішення

проблеми

фінансування

підприємств ЖКГ перш за все необхідно забезпечити своєчасне надходження
коштів за надані комунальні послуги. Адже зростання величини дебіторської
заборгованості загрожує погіршенням фінансового стану, а також зниженням
показників

результативності

діяльності

підприємств

коммунального

господарства. Такий стан справ пов'язаний перш за все з умовами оплати за
спожиті

комунальні

послуги,

незадовільною

платіжною

дисципліною

споживачів, зниженням рівня доходів населення, скрутним фінансовим
становищем підприємств – споживачів комунальних послуг в умовах
економічної кризи, незадоволення споживачів якістю наданих послуг, або їх
обсягом, зависокі тарифи для малозабезпечених верств населення.
Вирішення вище визначених проблем можливо здійснивши наступні
заходи:
–

організація

спеціального

підрозділу

по

роботі

з

дебіторами

безпосередньо на підприємстві;
– аналіз дебіторської заборгованості відповідно строкам її виникнення;
– визначення рівня платоспроможності дебіторів, джерел фінансування їх
діяльності для розробки у подальшому умов роботи з даними споживачами;
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– виявлення та аналіз причин заборгованості споживачів та робота над
усуненням недоліків;
– розробка реєстру боржників залежно від категорії споживачів, суми
заборгованості, строків заборгованості.
Таким чином, для виведення підприємств комунальної власності з
кризового стану необхідно забезпечити оптимальне фінансування галузі. Адже
нестача коштів унеможливлює технічне переозброєння підприємств, негативно
впливає на показники їх фінансової стійкості, платоспроможності, що робить
галузь непривабливою для потенційних інвесторів. Джерелами фінансування
діяльності житлово-комунального комплексу у більшій мірі мають стати власні
доходи підприємств та кошти інвесторів. Перед державою постає завдання
щодо створення сприятливого середовища для залучення інвестицій в розвиток
галузі, а підприємства в свою чергу мають забезпечити оптимальне
розподілення та раціональне використання фінансових ресурсів завдяки
побудові ефективного фінансового менеджменту.
За таких умов держава мусить втручатися, регулювати та збалансовувати
місцеві бюджети, а кожен регіон повинен шукати свої індивідуальні шляхи
поповнення місцевих бюджетів в залежності від специфічних особливостей в
історико-краєзнавчому плані, природо-ресурсному, майновому і трудовому
потенціалі, економіко-географічному положенні. Незначний перелік місцевих
податків та зборів, які є складовою фінансових ресурсів місцевих органів влади,
не забезпечує фінансову незалежність місцевих органів влади, що зумовлює
потребу в таких фінансових ресурсах, на які може впливати місцева влада. До
них можна віднести ті, що формуються в процесі розпорядження майном, яке
знаходиться у комунальній власності й становить майнову основу місцевого
самоврядування.
Сучасна система фінансового забезпечення місцевого самоврядування в
Україні стимулює споживацькі настрої у витрачанні коштів, а не активну
мобілізацію коштів з можливих джерел. Вона спрямована на підтримку не
самодостатніх (тих, що володіють власною фінансовою базою), а дотаційних
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територіальних громад та регіонів, оскільки діє правило – чим менше коштів
поступає до місцевих бюджетів за рахунок власних джерел, тим більше
вилучень слід чекати в наступному бюджетному році. І навпаки, чим менше
таких надходжень, тим більше коштів поступає до місцевих бюджетів коштів з
державного бюджету. Органи місцевого самоврядування не мають стимулів для
більш ефективного розвитку інфраструктури, оскільки вигідніше залишатися
реципієнтом, ніж переходити у розряд донорів [4].
Цілком очевидним на сучасному етапі розвитку України та її регіонів є
той факт, що система розробки концепцій, прогнозування, планування і
розробка програм соціально-економічного розвитку повинні стати структурновизначальною складовою загальної системи державного регулювання, дієвим
інструментом реалізації економічної політики держави. В них повинен бути
представлений розгалужений та узгоджений комплекс перспективних заходів та
стратегічних завдань, який уможливлює переведення економіки України на
траєкторію економічного зростання.
Отже,

формування

фінансових

ресурсів

органів

місцевого

самоврядування доцільно будувати на принципово нових підходах і методах,
що визначають політику органу місцевого самоврядування щодо управління
об‘єктами права комунальної власності, враховуючи особливості кожного
регіону.
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МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Досліджуються поняття економічної сутності майнового страхування в
Україні. Наводиться перелік основних категорій джерел формування та
напрямків використання майнового страхування. Розкриття економічної
сутності страхування майна в сучасних ринкових умовах і з’ясуванні головних
проблем розвитку майнового страхування в Україні.
Ключові слова: страхування, майнове страхування, страховик, перспективи
розвитку, страхова компанія.
Постановка

проблеми

та

її

актуальність.

Страхування

майна

є

обов‘язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства.
Економіка

не

може

успішно

функціонувати

без

розвинутої

системи

страхування. В державах з розвинутою ринковою економікою майнове
страхування займає стратегічну позицію. Надає гарантії поновлення порушених
майнових інтересів у випадку непередбачуваних природних, техногенних та
інших явищ, позитивно впливає на зміцнення фінансів держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над даним питаням теорії та
практики страхування майна зробили західні вчені – А. Манес, Д. Бланд,
Дж. Діксон, В. Гейльман, В. Гаврийський, Д. Фарні. Також питання
страхування майна досліджувались у роботах вітчизняних науковців :
В.Базилевича, К.Базилевич, К.Воблого, О.Вовчак, Н. Внукової, О.Заруби,
М.Клапківа, В.Малько, С.Осадця, А.Таркуцяка, Я.Шумелди. Теоретичні та
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практичні аспекти майнового страхування досліджувались у роботах вітчизняних науковців В. Д. Базилевича, Н. Н. Внукової, О. Д. Вовчак, С. С. Осадця,
О.Д. Заруби та ін. Аналіз добровільного ринку майнового страхування в
Україні у своїх працях здійснювали такі вітчизняні науковці, як О. Паращак,
Н. Лисенко. Питання страхування майна громадян в Україні розглянуті в
роботах Т. Д. Кривошлик.
Мета статті. Полягає у розкритті економічної сутності страхування майна
в сучасних ринкових умовах і з‘ясуванні головні проблем розвитку майнового
страхування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Страхування майна – галузь страхування ,
що включає різні види страхування юридичних і фізичних осіб, де в якості
об‘єкта страхування виступає майновий інтерес, пов‘язаний з володінням,
користуванням і розпорядженням майном.
Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні
збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення
майна при настанні страхових випадків. Мета такого страхування –
компенсування шкоди.
До майнових видів страхування також відносять страхування цивільної
відповідальності , яке здійснюється у формі добровільного страхування.
За договорами майнового страхування може бути застрахована будь-яка
частина майна. Юридичні та фізичні особи можуть застрахувати майно як у
повній його оцінці, тобто за дійсною, реальною вартістю, так і в певній частці.
При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної
вартості на момент укладання договору. Під дійсною вартістю майна
найчастіше розуміється відновлювальна (балансова) вартість. Договори
страхування майна можуть бути укладені на один рік і на невизначений термін
зі щорічним перерахунком вартості майна і суми річних платежів. Договір,
укладений на невизначений строк, вважається продовженим на наступний рік
за умови внесення до закінчення поточного року певної частини (зазвичай 2025 % ) страхових платежів , розрахованих на наступний рік [4].
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Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути юридичні й
(або) фізичні особи. Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника, ця
галузь страхування охоплює дві підгалузі:
1. Страхування майна юридичних осіб (виробничого майна): нерухоме
майно; обладнання; устаткування; транспортні засоби; вантажі; інструменти;
інше майно підприємств.
2. Страхування майна фізичних осіб (особистого майна): будівлі та
квартири громадян; домашні тварини; транспорт; домашнє майно та майно на
садибі; інше майно [3].
Фізичні особи найчастіше страхують транспортні засоби, домашнє майно,
будівлі, квартири (на випадок ремонту), тварин та ін. На думку багатьох
вітчизняних дослідників, головною проблемою, що перешкоджає збільшенню
валових страхових премій, є саме недовіра населення до страхових компаній.
Головними причинами цього є наступні: низький рівень якості страхових
послуг, незначний обсяг страхових виплат, недосконалість нормативноправової бази, неврахування інтересів населення при здійсненні страхування,
непорядність деяких страхувальників
З моменту проголошення незалежності Україна зазнала багато змін,
пов‘язаних із соціальними перетвореннями, формуванням ринкової економіки,
трансформацією всієї правової системи нашої держави. Переступивши поріг
третього тисячоліття, Україна, будучи молодою незалежною державою, уже
утвердила себе як самостійна, з певними історичними традиціями держава, що
виявила намір досягти високого рівня розвитку ринкової економіки,
законодавчої бази, соціального рівня населення.
Майнове страхування є однією з галузей страхування. Значення даного
страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язковим елементом
господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому
забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових
відносин.
Предметом страхування майна є майнові інтереси, що пов'язані з
володінням, користуванням та розпорядженням майном [2. с -125]. Страховий
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захист охоплює лише ті майнові інтереси, які зумовлені необхідністю
збереження майна через можливість його знищення, затоплення, пошкодження,
крадіжки у результаті настання непередбачуваних випадків та інших
негативних подій, а не отриманням якихось вигод чи переваг, пов'язаних із
володінням, користуванням чи розпорядженням цим майном. Звідси під
майном, що підлягає страхуванню, розуміють не всі, а лише такі об'єкти
цивільних прав, стосовно яких:
а) існує інтерес щодо їх збереження;
б) завдані страховим випадком збитки можна оцінити вартісно [1].
Як правило, не страхуються предмети, факт загибелі яких важко
встановити,

тобто

діють

певні

обмеження

щодо

об'єктів

майнового

страхування. Зокрема, не приймаються на страхування: документи, грошові
знаки та цінні папери; рукописи, креслення, бухгалтерські та ділові книги;
картотеки; технічні носії інформації (магнітні плівки, касети, магнітні диски
тощо); дорогоцінні метали; майно, яке знаходиться у застрахованому
приміщенні,

але

не

належить

страхувальнику;

будівлі,

споруди,

які

перебувають в аварійному стані чи знаходяться у зоні, якій загрожують обвали,
зсуви, повені та інші стихійні явища; ділова деревина та дрова на лісосіках і під
час сплаву тощо.
Страхування майна в Україні здійснюється в добровільній і обов'язковій
формах. Страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в
добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб страхується
в обов'язковій формі. Насамперед це стосується тих об'єктів, які мають високу
вартість та зачіпають майнові інтереси не тільки окремих суб'єктів
господарювання, але й національні інтереси [3].
Закон України "Про страхування", в редакції 1996 р., не включав в
перелік обов'язкового страхування майна громадян і називав тільки два
різновиди обов'язкового страхування майна: страхування авіаційних суден та
обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних
насаджень

в

радгоспах

та

інших

підприємствах.
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державних

сільськогосподарських

Сьогодні Закон України "Про страхування" розширює перелік видів
обов'язкового страхування майна. Зокрема, страхування тварин на випадок
загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних
випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленим Кабінетом
Міністрів України (ст. 7.30) посилює захист майнових інтересів селян.
Обов'язковим є страховий захист об'єктів космічної діяльності, майнових
ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом
України «Про угоди про розподіл продукції», тощо [4].
Страховий ринок майнового страхування України має досі не використані
резерви. В державі застраховано лише близько 10 відсотків ризиків, тоді як у
більшості розвинутих країн цей показник досягає 90-95 відсотків. Частка
українського страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових
послуг становить лише 0,05 відсотка, і це при тому, що Україна становить 7
відсотків населення Європи. Існуюча структура страхового ринку України не
сприяє зміцненню соціального захисту громадян та забезпеченню внутрішніх
інвестицій.

Українські

страховики

передають

(перестраховикам) до 90 відсотків страхової

іноземним

премії

страховикам

під час страхування

авіаційних і морських ризиків, ризиків здоров'я людей, які від'їжджають за
кордон, до 60 відсотків – за «авто каско», до 50 відсотків - під час страхування
великих майнових ризиків.
Страхова галузь забезпечує перерозподіл лише 0,9 відсотка валового
внутрішнього продукту (цей показник у розвинутих країнах становить 8 - 12
відсотків), що свідчить про потенційні можливості її подальшого розвитку та
про те, що страховий ринок не акумулює значного обсягу інвестиційних
ресурсів та не справляє відчутного впливу на процес перерозподілу валового
внутрішнього продукту [5. с - 53].
Серйозну

загрозу

нормальному

функціонуванню

майнового

страхування в Україні становить тенденція до монополізації страхового ринку
в інтересах окремих міністерств, фінансово-промислових груп або місцевих
адміністрацій [5. с - 69].
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Перспективи розвитку майнового страхування вимагають докорінних
змін у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників

страхового

ринку: збільшення чисельності працюючих на ринку страхування спеціалістів,
залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів (сюрвеєрів, актуаріїв,
брокерів, аварійних комісарів, аджастерів).
Першочерговими завданнями для оптимізації розвитку майнового
страхування в Україні мають стати:
1) з метою усунення причин можливості низької якості страхових послуг
є потреба насамперед у розробці та затвердженні Національним банком,
Уповноваженим органом та Фондом державного майна України національного
стандарту визначення ліквідної вартості заставного майна (майнових прав), та
вартості майна з метою страхування;
2) щоб страховий ринок функціонував стабільно, а страховики були
спроможні виконувати свої зобов‘язання перед страхувальниками, а також щоб
була

належна

керованість

страхового

підприємництва,

недостатньо

вдосконалювати лише законодавство, що регулює грошовий ринок. Необхідно
розробляти і впроваджувати систему кодексів, та створення сукупності законодавчих актів, які б охоплювали усі сектори ринкової економіки, сприяли
упорядкуванню взаємовідносин між суб‘єктами ринку на всіх фазах процесу
відтворення;
3) підвищення ефективності страхової діяльності можливе лише шляхом
проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання
страхового ринку в Україні.
Отже, як зрозуміло з усього вище сказаного страхування майна є
обов‘язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства.
Майнове страхування (страхування майна) – це галузь страхування,
предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України,
пов‘язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном .
Майнове

страхування

пов'язане

з

володінням,

використанням

і

розпорядженням майном страхувальника. Майнове страхування об'єднує різні
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види страхування, які розділяються на дві групи — страхування майна
юридичних і фізичних осіб. Страхування майна юридичних осіб включає
страхування будівель, споруд, устаткування, транспорту, вантажів і багажу,
урожаю, технічних ризиків, фінансових ризиків й інших майнових ризиків.
Страхування майна громадян включає страхування автомобілів, нерухомості,
домашнього майна, майна в господарствах, домашніх тварин і інших видів
майна.
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УДК 331.25(045)
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ
У статті розкрито суть та значення пенсійного забезпечення і запропоновані
шляхи його вдосконалення. Досліджено сучасний стан української системи
пенсійного забезпечення, зокрема вивчено структуру та зміст системи
пенсійного забезпечення, порядок формування грошових коштів ПСУ.
Ключові слова: Пенсійний фонд України, пенсійна система, пенсійна реформа,
пенсійні виплати, пенсійне забезпечення.
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Постановка проблеми. Підняття рівня пенсійного забезпечення своїх
громадян – одне із першочергових завдань влади всіх цивілізованих країн, адже
біля 20% населення становлять пенсіонери. В резолюціях та конвенціях МОП
визначені соціальні стандарти, яким повинна відповідати соціальна політика
країни.

Через

вплив

багатьох

чинників

економічного,

правового

та

демографічного характеру досягнути визначеного рівня без постійного
вдосконалення та реформування системи неможливо.
Одним з основних завдань Пенсійного Фонду України є ефективне та
цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування,
звітності та системи контролю за витрачанням коштів. Відповідно до своїх
завдань Пенсійний Фонд планує свої доходи та видатки, здійснює ефективний
розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення, розробляє проект
бюджету Пенсійного фонду України, складає звіт про його виконання та подає
їх в установленому порядку Міністру соціальної політики для внесення на
розгляд Кабінету Міністрів України.
Метою

даного

дослідження

є

поглиблене

вивчення

механізму

формування доходів бюджету Пенсійного фонду та комплексна оцінка
ефективності використання його грошових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти соціальних
проблем, у тому числі й проблеми бюджету Пенсійного фонду в Україні,
відображені в роботах вітчизняних учених-економістів і провідних спеціалістів:
Б. Зайчука, О. Зарудного, С. Березіної, Л. Денисової, В. Колбуна, Ю. Кулікова,
В.Мельничука, Б. Надточія, В. Ішкова, В. Білопольської, Л. Шамільової,
В. Яценко, В. Грушка, Е. Лібанової, І. Сироти, О. Макарова, Ю. Шклярської,
М. Шамбір, О. Бахмача й інших. Методологічною та науковою базою для
розробки питань, пов'язаних із проведенням реформування пенсійної системи
України є роботи М. Вінера, В. Роїк, Г. Гендерикса, Г. Таггарта та інших.
Проте, залишається багато недостатньо досліджених питань, які потребують
додаткового вивчення.
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Виклад основного матеріалу. Пенсійний фонд України став потужною
фінансовою

та

соціальною

інституцією

в

державі,

сформувалися

його організаційний та кадровий потенціал, сформувалась організаційна
модель механізму формування доходів та фінансування витрат на рівні
бюджету

ПФУ

(рис.

1),

тобто,

сформувався

бюджетний

механізм,

як механізм забезпечення реалізації державної політики в сфері пенсійного
забезпечення.

Бюджетний

процес

в

органах

Пенсійного

фонду

України закріплений в Постанові Правління Пенсійного фонду України
про

«Порядок

Пенсійного

розроблення,
фонду

затвердження

України»

та

від

31

виконання
серпня

бюджету
2009,

ғ21-2.
Бюджетна
головних

система

управлінь

Пенсійного

Пенсійного

фонду

фонду

в

складається
Автономній

з

бюджетів
Республіці

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які включають бюджети
управлінь Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах, які є
учасниками бюджетного процесу в Пенсійному фонді. Бюджетний процес в
Пенсійному фонді України – це визначена законодавством діяльність,
результатом здійснення якої є складання, розгляд, затвердження бюджетів,
їх виконання і контроль за їх виконанням, розгляд
бюджетів,

що

складають

бюджетну

[4, с.248].
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звітів про виконання

систему Пенсійного фонду

Бюджет пенсійного
фонду
Доходи / надходження /

Власні
доходи

Витрати / виплати /

Витрати за
рахунок власних
надходжень

Кошти
Державного
бюджету

Витрати за
рахунок коштів
Державного
бюджету
Кошти ФСС на випадок
безробіття

Кошти ФСС від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань

Витрати за рахунок ФСС
на випадок безробіття

Витрати за рахунок
коштів ФСС від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань
Дефіцит (профіцит)

Рис. 1. Організаційна модель чинного механізму формування доходів і
фінансування витрат на рівні бюджету ПФУ
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Бюджетний період

для

систему Пенсійного фонду,

всіх

бюджетів,

становить один

що складають бюджетну
календарний

рік,

який

починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Бюджетом Пенсійного фонду є план утворення і використання цільового
страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної
системи та надходжень з інших джерел, визначених Законом України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [5].
Основними

складовими

бюджету Пенсійного фонду є доходна та

видаткова частини бюджету. Проект

бюджету

Пенсійного

фонду

розробляється на наступний рік, тобто бюджетний період та середньострокову
перспективу, глибиною три роки,
Сформований

бюджет

наступні за бюджетним

періодом.

Пенсійного фонду на наступний рік,

як проект,

подається на розгляд та погодження до вищих органів виконавчої влади,
визначених Регламентом Кабінету Міністрів України. Якщо до початку нового
бюджетного періоду Кабінетом Міністрів України не прийнято постанову про
затвердження бюджету Пенсійного фонду, розробляється та затверджується
тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду.
Протягом місяця після затвердження бюджету Пенсійного фонду, про
що приймається спеціальна постанова Кабінету Міністрів України, департамент
зведеного бюджету Пенсійного фонду розробляє дані про граничні обсяги
показників бюджетів на бюджетний період, які доводить до головних
управлінь. Затвердження постановою Кабінету Міністрів України бюджету
Пенсійного фонду на наступний рік є підставою для формування помісячних
розписів показників бюджету. Формування помісячних розписів бюджету
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, показників бюджету
Пенсійного фонду та помісячних розписів коштів Державного бюджету
України на бюджетний період, а також з урахуванням рівня фактичного
виконання відповідних показників бюджету за попередній рік.
Основою інформаційного забезпечення для помісячного розпису власних
доходів Пенсійного фонду є прогнозні макропоказники економічного і
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соціального розвитку України в частині витрат на оплату праці, які щорічно
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Помісячний розпис страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, які надійдуть у бюджетному періоді від платників
здійснюється з урахуванням: прогнозних помісячних обсягів витрат на оплату
праці, діючих розмірів страхових внесків [3].
Пропозиції

щодо

помісячних

розписів

асигнувань

загального

і

спеціального фондів Державного бюджету України за бюджетними програмами
щодо

пенсійного

забезпечення

на

бюджетний

період

подаються

до

Міністерства фінансів України. Помісячний розпис коштів загального фонду
Державного бюджету України, виділених на фінансування пенсійних програм,
формується відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування на
бюджетний період, наданої Міністерством фінансів України. Помісячний
розпис коштів спеціального фонду Державного бюджету України за видами
надходжень формується з урахуванням динаміки надходжень цих коштів за
попередній рік та помісячних даних щодо індексу споживчих цін.
Підставою

для

проведення

головними

управліннями

роботи

по складанню проектів бюджетів є граничні обсяги показників бюджетів
на наступний рік, доведені їм Пенсійним фондом.
Для

належної організації роботи,

пов'язаної із складанням проектів

бюджетів, Головні управління Пенсійного фонду України в областях
встановлюють для районних управлінь граничні обсяги показників проектів
бюджетів та термін подання до Головних управлінь проекту бюджету.
В результаті розвитку механізм формування доходів набув чіткої
визначеності, окреслились та набули певної стабільності його основні
елементи, визначились їх кількісні показники (рис. 2).
Потрібно

відзначити,

що

визначені

законодавством

спеціальні

обов‘язкові збори до Пенсійного фонду, як то збори з певних операцій: купівліпродажу нерухомості; відчуження автомобілів; продажу ювелірних виробів;
вартості

надання послуг

стільникового

зв‘язку

спрямовуються

Пенсійного фонду через спеціальний фонд Державного бюджету [6].
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до

Доходи / надходження
Власні доходи
1) Обов‘язкові внески підприємств,
установ, організацій – 33,2% (42% за осіб
льотних екіпажів, 4% за працівників
інвалідів)
2) Обов‘язкові внески громадян 1%5%
3) Обов‘язкові
надходження
від
платників, які працюють у галузі с/г
(платники фіксованого с/г податку)
26,56%
4) Обов‘язкові
внески
військовослужбовців,
осіб
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ – 33,2
5) Надходження від платників, які
вибрали спрощену систему оподаткування
– 42% від суми ставки єдиного податку +
доплата до рівня перерахувань на
мінімальну зарплату по нормативу 34,7%
6) Інші надходження відшкодування
пільгових пенсій (за списком ғ2);
фінансові санкції, пеня, кошти від чистого
доходу
підприємств;
кошти
від
добровільної участі в системі ЗОДПС.
7) Кошти банків за використання
тимчасово вільних коштів Пенсійного
фонду.
8) Кошти на виплату різниці в
пенсійному забезпеченні науковців, що
відшкодовуються
недержавними
підприємствами і установами.
9) Кошти
від
підприємств
на
покриття фактичних витрат на виплату й
доставку пенсій працівникам, зайнятим на
роботах з особливо важкими умовами за
списком ғ1 – 70 фактичних обсягів
призначених пенсій.
10) Кошти на виплату іноземним
громадянам, які проживають на території
України

Кошти державного бюджету
Передбачене
асигнування
наступних пенсійних програм:
1)
Дотація ПФУ на пенсійне
забезпечення
військовослужбовців,
виплату
пенсій, надбавок і підвищень,
призначеними
за
різними
пенсійними програмами.
2)
Компенсація ПФУ витрат
від застосування платниками
фіксованого
с/г
податку
спеціальної ставки по сплаті
збору (6,64).
3)
Пенсійне
забезпечення
працівників, зайнятих повний
робочий день на підземних
роботах і членів їх родин.
4)
Покриття
дефіциту
коштів ПФУ для виплати пенсій.
Кошти спеціального фонду
Державного бюджету України
додаткові ставки з:
операцій купівлі-продажу
нерухомого майна
торгівлі
ювелірними
виробами із золота
при
відчужені
автомобілів
при
наданні
послуг
мобільного зв‘язку

Кошти ФСС від нещасних
випадків на виробництві і
професійних захворювань
України

Кошти ФСС України на випадок
безробіття

Рис. 2. Складові доходів бюджету ПФУ та нормативи їх формування
Загальна схема функціонування механізму формування доходів ПФУ
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема функціонування механізму формування доходів ПФУ
За допомогою бюджетного прогнозування можна визначити обсяг
бюджетних ресурсів і напрямки їхнього використання з урахуванням впливу
цілого ряду факторів, як позитивних, так і негативних; установити
взаємозв'язок

показників

бюджету

з

основними

макроекономічними

показниками, насамперед з обсягами ВВП; балансом фінансових ресурсів
держави і його регіонів, балансом грошових доходів і витрат населення;
визначити ступінь впливу на показники бюджету тих факторів, які не тільки
характеризують динаміку розвитку економіки, а справляють на неї негативний
вплив.
Ми вважаємо, що бюджетне прогнозування має бути стратегічним,
включати варіанти обґрунтування заходів з удосконалення бюджетного
механізму за умови динамічної фінансової збалансованості в економіці.
Основний методологічний принцип бюджетного прогнозування полягає в
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досягненні й підтримці збалансованості руху бюджетних потоків у процесі
економічного розвитку.
В усі роки ринкових реформ в Україні спостерігається значний ріст
фінансових зобов'язань бюджету Пенсійного фонду України стосовно людей
пенсійного віку й інших категорій громадян, які втратили працездатність.
Дослідження підтверджують, що частина пенсійних витрат у ВВП країни вже
перевищує 15 %, а рівень фіскального навантаження на платників страхових
внесків залишається максимальним (33,2 % для роботодавців і 2-5 % для
найманих робітників). На сучасному етапі в Україні склалася ситуація, при якій
солідарна пенсійна система не забезпечує сформованої потреби на виплату
пенсій власними ресурсами. Сьогодні вся бюджетна політика України у сфері
пенсійного забезпечення має бути спрямована на сполучення солідарної й
накопичувальної систем [1].
Реформа пенсійної системи в Україні покликана змінити баланс
економічних і соціальних інтересів у державі, посилити стимули до праці та
детінізації заробітної плати, заохочувати заощадження застрахованих осіб на
старість, диверсифікувати джерела фінансування пенсій завдяки поєднанню
внесків на соціальне страхування та обов’язкових і добровільних накопичень.
Проте низька заробітна плата, що у третини працюючих не перебільшує
прожитковий мінімум, вилучення значної частини працюючих із загальної
системи сплати внесків до Пенсійного фонду та високий рівень демографічного
навантаження на працездатне населення особами пенсійного віку обумовлюють
незбалансованість вітчизняної пенсійної системи.
Висновки. Слід констатувати, що на сьогодні пенсійну реформу в частині
диверсифікації пенсій, на жаль, провалено. Україна – єдина країна
пострадянського простору, де пенсійна реформа цілісно не сформована і не
втілена в життя. Разом з тим серед урядовців, науковців, законодавців,
роботодавців, профспілок та учасників фондового ринку й досі відсутня єдина
думка щодо напрямів, заходів та механізмів дій окремих складових пенсійної
реформи. Занепокоєння викликають відсутність системного бачення змін у
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пенсійній системі та обмежене розуміння пенсійної реформи, що наразі
фактично зводиться до проблем суто фіскального характеру, зокрема
необхідності збалансування бюджету Пенсійного фонду. Наразі обговорення
пенсійної реформи фактично звелося до непродуктивної політизованої дискусії
щодо збільшення пенсійного віку. Програма економічних реформ на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава» охоплює широкий набір стратегічних перетворень, зокрема щодо
стабілізації пенсійної системи як одного з головних ризикових чинників
розвитку вітчизняної економіки в довгостроковій перспективі. Програма
реформ поставила амбітні завдання формування сталого економічного
механізму пенсійного забезпечення на довгострокову перспективу, створення
умов для отримання гідної пенсії тим особам, які вже вийшли на пенсію, і тим,
у кого це попереду. Складність поставлених завдань адекватна складності та
глибині накопичених за роки незалежності економічних проблем пенсійної
системи, що доповнюються впливом загальносвітових тенденцій і, зокрема,
демографічною кризою, що поглиблюється, та кризою фінансовою.
Кардинальне вирішення проблеми чинників пенсійної системи перебуває
поза межами лише пенсійної реформи, адже охоплює широке коло питань. Для
того, щоб реалізувати ефективні інструменти державного регулювання
пенсійної системи, необхідно спиратися на чинники, що визначають її
розвиток, зокрема:
- макроекономічні (темпи зростання та структура ВВП,
частка в ньому оплати праці, індекс споживчих цін, кількісні
характеристики становища на ринку праці);
- демографічні (народжуваність, смертність, тривалість
життя, віково-статева структура населення);
- власне пенсійні (нормативні вимоги до умов виходу на
пенсію, пенсійні схеми та пенсійні програми, історично
обумовлена організаційна структура самої пенсійної системи, що
склалася).
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Наведені чинники обмежують формування економічних механізмів
регулювання розвитку пенсійної системи і мають бути враховані при
формуванні довгострокових цільових орієнтирів її розвитку.
Цілком очевидно, що глибока пенсійна реформа є складною не тільки для
технічного виконання, а й політичної кон‘юнктури. Так, в умовах політичної
стабільності та економічного зростання Україна мала шанс на відносно
безболісний перехід до накопичувальної пенсійної системи. На жаль, цей шанс
не було реалізовано. Проте незалежно від того, за яким макроекономічним
сценарієм відбудеться подальший розвиток України, санація пенсійної сфери
ще довго залишиться однією з найактуальніших соціально-економічних
проблем.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
Розкрито місцеві бюджети як фінансові плани функціонування місцевого
самоврядування. Визначено шляхи підвищення ефективності видатків місцевих
бюджетів.
Ключові слова: видатки, місцеві бюджети, бюджет області, фінансування,
видатки на управління.
Місцеві

бюджети

як

фінансові

плани

функціонування

місцевого

самоврядування за основну мету власної діяльності мають ставити, як найліпше
задоволення потреб громадян, які вибрали дані органи самоврядування.
Безсумнівно фінансування поточних видатків, що направлені на підтримку
життєдіяльності установ, організацій та незаможних громадян, що покладені на
органи місцевого самоврядування мають важливе значення, особливо за умов
вже достатнього життєвого рівня населення та соціально – економічного
розвитку території.
З приводу місцевого самоврядування та місцевих бюджетів України, то
нині, наявна система задоволення вимог населення не відповідає законам
розвинутої держави та вимагає значних зрушень направлених на розвиток та
піднесення соціально – економічного стану території. Отож, вимальовується
питання формулювання ступеню та ефективності задоволення вимог громадян
місцевими органами самоврядування.
Специфічні особливості побудови бюджетної системи і специфіку
структури та функціонування місцевих бюджетів розглядали у своїх працях
такі вчені як: М. Артус, В. Булавинець, О. Бойко-Слобожан, О. Василик,
Л. Воронова, М. Гапонюк, Д. Гризоглазов, А. Загородній, С. Запрльский,
О. Кириленко, І. Легкоступ, Л. Кондусова, Ю. Пасічник, С. Юрій та інші.
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Мета статті – це розробка теоретичних основ та обґрунтування шляхів
оптимізації видатків місцевих бюджетів, як підґрунтя фінансування суспільних
послуг.
Питання недостатнього залучення громадськості до управління бюджетом
незмога вирішити без піднесення активних форм участі населення у даному
процесі. Сприятиме рішенню зазначеного завдання законодавчого закріплення
обов‘язку органів місцевого самоврядування провадити громадські слухання з
питань бюджету не менше, ніж два рази в рік: один раз з приводу розгляду
проекту місцевого бюджету, а другий – щодо звітування про виконання
бюджету. При цьому, слід передбачити розбірливу норму, відповідно до якої
вирок про затвердження місцевого бюджету не набуває чинності в разі не
проведення належних громадських слухань [1, с. 78].
Необхідною домовленістю підвищення задоволення суспільних вимог є
забезпечення громадського контролю за доступністю та якістю бюджетних
послуг. Для цього, варто передбачити норму про прилюдне звітування всіма
головними розпорядниками коштів про заходи, які вжиті ними за рахунок
коштів місцевого бюджету. Крім цього, повинні бути створені відповідні умови
для звернення громадян в разі неодержання або одержання неякісних
бюджетних послуг. Ми вважаємо, що варто увести законодавчу норму, яка
зобов‘язує усіх надавачів послуг вести книгу для записів скарг і пропозицій
громадян. Ведення постійного моніторингу доступності бюджетних послуг, а
так само усіх звернень людей сприятиме ухваленню потрібних управлінських
рішень з метою вирішення існуючих проблем.
Із засобів масової інформації в Україні громадськість може дізнатися лише
про обмежену інформацію стосовно виконання місцевих бюджетів. Окремо,
цей факт підтверджує дослідження проблем громадського контролю за
виконанням обласного бюджету Тернопільської області. Дане дослідження теж
посвідчує про те, що отримати розгорнуту інформацію про використання
коштів місцевих бюджетів за запитами громадських організацій дуже складно.
Так, на 11 інформаційних запитів, які були надіслані громадськими
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організаціями до головних розпорядників бюджетних коштів обласного
бюджету Тернопільської області, було отримано 7 відповідей, тільки одна з
яких була повною [2].
Отже, основними проблемами виконання громадського контролю за
використанням коштів місцевих бюджетів в Україні є:
– брак ефективної нормативно-правової бази, яка регламентує порядок
реалізації громадського бюджетного контролю, оформлення та реалізацію його
наслідків;
– недостатній обсяг та деталізація інформації, яка оприлюднюється
органами місцевого самоврядування у засобах масової інформації та мережі
Інтернет, для виконання повномасштабного результативного громадського
бюджетного контролю;
– бюрократична та недостатньо продуктивна процедура отримання
інформації стосовно використання коштів місцевих бюджетів шляхом подання
громадянами, або ж групами громадян, звернень та запитів до органів місцевого
самоврядування та головних розпорядників бюджетних коштів;
– відсутність у громадян та їх об‘єднань досвіду та практичних навичок
виконання громадського бюджетного контролю за використанням коштів
місцевих бюджетів;
– мала обізнаність населення про його права на отримання інформації про
реалізацію місцевих бюджетів та про права на одержання деяких послуг і благ
за рахунок бюджетних коштів.
З ціллю вирішення перерахованих проблем та формування дійової системи
громадського бюджетного контролю за використанням коштів місцевих
бюджетів в Україні варто:
1) прийняти особливий нормативний акт, який би регламентував систему
здійснення громадського контролю, в тому числі і громадського бюджетного
контролю. При підготовці подібного документа за основу доцільно взяти
Проект Закону України «Про громадський контроль» ғ 6246 від 11.10.2004р.;
2) підготувати дієвий механізм виконання матеріалів громадського
бюджетного контролю;
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3) зобов‘язати органи місцевого самоврядування випускати у засобах
масової інформації та пояснювати на належних веб-сайтах повну інформацію
про використання коштів місцевих бюджетів, реалізацію бюджетних програм. З
цією метою не завадить більш чітко засвідчити у законодавчих актах, яку саме
інформацію зобов‘язані оприлюднювати органи місцевого самоврядування в
ЗМІ, а також спрогнозувати відповідальність посадових осіб за несвоєчасне та
неповне висвітлення даної інформації;
4) зобов‘язати головних розпорядників коштів місцевих бюджетів подавати
органам місцевого самоврядування повні звіти про використання бюджетних
коштів та здійснення бюджетних програм, оприлюднювати такі звіти у ЗМІ;
5) увести звичаї інформування розпорядниками бюджетних коштів
громадян, яким вони надають послуги, про роботу розпорядника бюджетних
коштів; про права громадян стосовно надання їм послуг за рахунок бюджетних
коштів; про реалізацію кошторису відповідних бюджетних установ.
Ми пропонуємо, підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів
курсом:
– унормування проблеми проведення заходів з позашкільної освіти у містах
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, залучивши
їх до видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
– виключення із складу видатків, які не враховуються при визначенні
міжбюджетних

трансфертів,

програм

і

заходів,

які

належать

до

загальнодержавних повноважень;
– законодавче унормування субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах для забезпечення достатніми
фінансовими

ресурсами

відповідного

функціонування

та

піднесення

дорожнього господарства на місцевому рівні;
– реформування законодавчо конкретних соціальних пільг, беручи до уваги
відмову від їх надання за відомчою ознакою;
– впровадження механізму підвищення адресності пільг та соціальної
допомоги на основі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги, з застосовуванням електронної соціальної картки;
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– реалізацію розрахунку видатків, які враховуються при формулюванні
міжбюджетних

трансфертів,

із

використанням

державних

соціальних

стандартів та нормативів, які повинні бути встановлені та затверджені
Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону України «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;
–

проведення

інвентаризації

нормативно-правових

актів,

які

регламентують вживання галузевих нормативів при виконанні видатків з
місцевих бюджетів, та скасування неухильного застосування таких нормативів
для забезпечення улаштування мережі бюджетних установ та оптимізації
структури видатків;
–

застосування

частин

програмно-цільового

методу

(затвердження

бюджетних програм за видатками, які враховуються при формулюванні
міжбюджетних трансфертів, і паспортів бюджетних програм, розуміння
ефективних показників з виконання бюджетних програм у конкретних
регіонах) та середньострокового бюджетного планування (розробка програм
піднесення регіонів на середньострокову перспективу та їх погоджування з
середньостроковими

прогнозами

місцевих

бюджетів)

для

збільшення

ефективності та результативності використання коштів місцевих бюджетів;
– улаштування та оптимізації реєстру державних цільових програм,
здійснення яких визначає використання коштів місцевих бюджетів, приведення
їх у відповідність до існуючих ресурсів, забезпечення передачі органам
місцевого самоврядування поодиноких програм тільки з одночасною передачею
фінансових ресурсів на їх реалізацію;
– децентралізації видатків за самостійними бюджетними програмами у
галузі

освіти,

житлово-комунального

господарства,

охорони

здоров‘я,

дорожнього господарства та енергоефективності, заходи з виконання яких
повинні забезпечувати органи місцевого самоврядування;
– поліпшення методики обчисленню субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту та
мінімізація надання подібних субвенцій через проведення взаєморозрахунків;
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– приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ступеня, яка
покриває економічно обґрунтовані витрати; удосконалення системи надання
пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг;
– врегулювання проблеми компенсаційних виплат перевізникам за пільговий
проїзд громадян, міським та приміським транспортом, убезпечивши встановлення
нормативних вимог до обчислень втрат транспортних підприємств від пільгових
перевезень та норм проїзду пільгових категорій громадян;
– забезпечення у законі про державний бюджет поділу усіх
видів додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам між місцевими бюджетами (рис.1).
Шляхи підвищення ефективності видатків
місцевих бюджетів
унормування проблеми проведення заходів з позашкільної освіти, включивши їх до
видатків, що враховуються при формулюванні міжбюджетних трансфертів
виключення із складу видатків, що не враховуються при формулюванні
міжбюджетних трансфертів, програм і заходів, що припадають до загальнодержавних
повноважень
законодавче унормування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах (за рахунок частини акцизного податку з вироблених в
Україні підакцизних товарів в частині нафтопродуктів)

реформування законодавчо визначених соціальних пільг, включаючи відмову
від їх надання за відомчою ознакою
запровадження механізму підвищення адресності пільг та соціальної допомоги
на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб
упорядкування та оптимізації переліку державних цільових програм, виконання яких
передбачає використання коштів місцевих бюджетів
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває
економічно обґрунтовані витрати; вдосконалення системи надання пільг і субсидій
населенню на оплату житлово-комунальних послуг

Рисунок 1. Запропоновані шляхи підвищення ефективності видатків
місцевих бюджетів
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Однією з умов удосконалення системи місцевих бюджетів за видатками є
запровадження системи БОР (бюджетування, орієнтоване на результат). В
загальному

вигляді

бюджетування,

орієнтоване

на

результат,

можна

сформулювати як систему формування бюджету, що показує зв‘язок між
бюджетними витратами та досягнутими результатами. Саме подібний підхід
використовується при плануванні бюджету розвинутих країн світу, в тому числі
ЄС, США, Канади, Австралії, Нової Зеландія, а в Україні система БОР
застосовується з початку 2004 року лише на державному рівні.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Розглянуто питання щодо реформування системи місцевого самоврядування в
Україні. Значну увагу зосереджено саме на особливостях децентралізації, які
варто враховувати під час визначення заходів, що стосуються вдосконалення
територіальної

організації

влади.

Визначено

повноваження

органів

самоврядування та виконавчої влади внаслідок реформування системи.
Визначено основні переваги та недоліки здійснення децентралізації
Ключові

слова:

місцеве

самоврядування,

децентралізація, реформа, район, префект
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територіальна

громада,

Питання реформування місцевого самоврядування постало одним із
найбільш суперечливих та складних завдань становлення сучасної державності
в Україні. Для того, аби ефективно розв‘язати питання місцевого значення
потрібно забезпечити єдність державної влади із одночасною самостійністю
територіальних громад. У суспільстві повинні бути визначені не максимальні, а
саме граничні можливості самоврядування із метою розвитку демократії й
забезпечення суверенітету народу, а також оптимальне співвідношення
державного управління та самоврядування, зокрема на місцевому рівні.
Ключовим питанням, яке необхідно розв‘язати у ході реформування, є
забезпечення передачі максимально можливого обсягу владних повноважень
органам місцевого самоврядування та подальшого чіткого розмежування їхніх
повноважень із повноваженнями виконавчої влади. Таким чином, мова йде про
децентралізацію. Сьогодні перед Україною стоїть важливе завдання визначення
й впровадження власної моделі децентралізації в управлінні.
Сучасна система вітчизняного місцевого самоврядування перебуває у
центрі уваги багатьох дослідників, і це не випадково. Оскільки ґрунтовних
досліджень вимагають не лише прикладні аспекти функціонування цієї
системи, що зумовлені терміновістю реалізації певних варіантів реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Проблема реформування є предметом дослідження багатьох учених та
дослідників, серед яких О. Батанов, Є. Бородін, О. Козич, М. Корявець,
К. Линьов,

Т. Маматова,

А. Матвієнко,

В. Мельниченко,

Р. Сметанін,

Т. Тарасенко, Ю. Шаров, Б. Шевчук, Ю. Шемшученко та ін.
Метою даної роботи є визначення особливостей реформування органів
місцевого самоврядування та ролі децентралізації у становленні ефективної
системи самоуправління в Україні.
Згідно

із

чинним

законодавством,

носієм

права

у

місцевому

самоврядуванні в Україні виступає територіальна громада. Відповідно до
частини 1 статті 1. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» під
територіальною громадою слід розуміти жителів, об‘єднаних постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно457

територіальними одиницями, або ж добровільне об‘єднання жителів кількох
сіл, що мають єдиний адміністративний центр [8]. Основною проблемою
публічного управління, що пов‘язане із статусом територіальної громади, є
саме невідповідність потенційних функцій територіальної громади як суб‘єкта
місцевого самоврядування реальному стану вітчизняних громад, що являють
собою певну неконсолідовану сукупність мешканців.
В основу процесу реформування сучасного місцевого самоврядування
покладено підвищення спроможності територіальних громад, саме тому такий
процес може відбуватися шляхом укрупнення наявних територіальних громад.
Нині вже запропонований механізм об‘єднання, проте відсутні механізми, здатні
заохотити громади до об‘єднання, що може стати причиною дискредитації ідеї, а
також поглиблення подальшого нерозуміння представниками органів місцевого
самоврядування. загального контексту реформи.
Урядом України запропоновано напрями проведення реформи щодо
місцевого самоврядування та власне самої територіальної організації влади,
метою якої є підвищення рівня якості життя людини за рахунок того, що буде
створена ефективна система управління та буде забезпечений сталий
територіальний розвиток.
Децентралізація знаходиться серед тих реформ, без яких власне неможливо
втілити у життя Угоду про асоціацію із Європейським Союзом та й взагалі
забезпечити нормальний розвиток України. На потребі прискорення здійснення
реформ в Україні неодноразово наголошували 2015 року й міжнародні
експерти, зокрема представники ПАРЄ та ОБСЄ.
На практиці, впровадження децентралізації у здійсненні державної влади
реалізується у тому, що право охорони та забезпечення загальнодержавних
інтересів зберігається за державними органами центрального рівня, а місцеві
органи державної влади уже вирішують питання регіонального та місцевого
значення,

тим

самим,

вони

забезпечують

реалізацію

програм

загальнодержавного значення. Місцеве самоврядування наділене правом
самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції
України й законів України. Закон України «Про місцеве самоврядування в
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Україні» є основоположним нормативним актом, який деталізує конституційні
норми про місцеве самоврядування.
Процес децентралізації державних функцій складається із деконцентрації
та деволюції. Деволюція – це надання прав органам місцевого самоврядування
приймати рішення та здійснювати самостійну управлінську та фінансову
діяльність, за умови відсутності реалізації єдиної державної політики. Тобто,
органи місцевого самоврядування згідно законодавства отримують незалежний
статус. Деконцентрація – це адміністративна децентралізація, яка передбачає
створення

на

місцях

спеціальних

урядових

органів

і

наділення

їх

повноваженнями зі здійснення виконавчої влади. Іноді її виділяють як форму
децентралізації, або ж вид централізації, оскільки територіальні органи
державної влади продовжують підпорядковуватися центральним.
Реформування будь-яких систем управління , що вже усталилися,
передусім явлються зміною концепції їхнього формування. На початку 2014 р.
суспільству було запропоновано такий документ – Концепцію реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [10].
Цей нормативний акт передбачає ухвалення змін до Конституції України в
частині, яка стосується забезпечення повсюдності місцевого самоврядування та
забезпечення імплементації давно ратифікованої Україною Європейської хартії
місцевого самоврядування [1], уточнення визначень органів місцевого
самоврядування, унесення змін до чинних законів та ухвалення низки нових.
Варто зазначити, що активна політика розвитку місцевого самоврядування
реалізується також на основі Законів України «Про співробітництво
територіальних громад» від 17 червня 2014 р. ғ 1508-VII [9] та «Про
добровільне об‘єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. ғ 157VIII [6]. А практичне їх впровадження потребує відповідного методичного та
наукового забезпечення.
Взагалі, у будь-якій державі, місцеве самоврядування є засобом досягнення
трьох основних цілей:


забезпечення децентралізації в державному управлінні;
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розвитку демократичних засад у вирішенні питань

місцевого значення;


підвищення ефективності ведення місцевих справ.

У сучасних умовах в сфері місцевого самоврядування загальною
тенденцією розвитку державної політики держави стає всебічна та повна
модернізація державного механізму, розгортання муніципальної реформи в усіх
напрямах: економічному, політичному, соціальному, інформаційному та інших,
а також підвищення ролі людського чиннику в управлінні місцевими та
державними справами тощо.
Здатність держави покращити надання населенню послуг, допомога у
формуванні

належного

середовища

задля

ефективного

регіонального

економічного розвитку слугують тими факторами, що зумовлюють подальший
розподіл повноважень між такими рівнями влади, як державний, регіональний
та місцевий, що є можливим завдяки децентралізації.
Децентралізація є свого роду процесом розширення та зміцнення прав й
повноважень адміністративно-територіальних одиниць або ж нижчих органів й
організацій при одночасному скороченні прав та повноважень відповідного
центру. Як правило, вона здійснюється цілеспрямовано із метою оптимізації
практичного та раціонального вирішення питань загальнонаціонального значення,
а також втілення в життя різноманітних регіонально-локальних програм [3].
У чинній Конституції України [2] закріплена модель державної влади, яка
зорієнтована перш за все на людину як системоутворюючий чинник та потребує
необхідності формування налагодженого механізму задля здійснення ефективного
управління державою. У Конституції не містяться вказівки щодо входження
місцевого самоврядування до механізму державного управління, натомість
повноваження цих органів є і самоврядними, і делегованими органами виконавчої
влади, що надані їм законом, що, у свою чергу, свідчить про певне поєднання
принципів державного управління та місцевого самоврядування й відбувається
делегування повноважень по горизонталі, замість чіткого розмежування сфери дії
місцевого самоврядування та державного управління.
У квітні 2014 р. Кабінетом Міністрів України було схвалено Концепцію
реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в
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Україні. Основна ідея цієї концепції полягає в децентралізації влади у країні та
суттєвому розширенні повноважень територіальних громад, а також зміні
системи управління як на обласному, так і на районному рівнях. Метою
Концепції

є визначення напрямів, механізмів та строків формування

ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади
задля створення та підтримки повноцінного життєвого середовища для
громадян,

становлення

інститутів

прямого

народовладдя,

надання

високоякісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян
у всіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів
територіальних громад та держави.
На кожному рівні адміністративно-територіального устрою функціонують
відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади:
1) на базовому рівні – сільська, селищна, міська ради (за проектом – рада
громади) та їх виконавчі органи, представництва (представники) окремих
органів виконавчої влади;
2)

на

районному

райдержадміністрації

(за

–

районні

проектом

ради
–

та

їх

префект),

виконавчі

територіальні

органи,
органи

центральних органів виконавчої влади;
3) на регіональному – Рада міністрів АРК, обласні ради та їх виконавчі
органи,

облдержадміністрації

Севастопольська

міські

ради

(префекти
та

їх

за

проектом),

виконавчі

органи,

Київська

та

Київська

та

Севастопольська міські держадміністрації, територіальні органи центральних
органів виконавчої влади (відповідно до вказаного проекту оскільки
особливості Києва, Севастополя у системі адміністративно-територіального
устрою України пропонується визначати окремими законами).
Запропонованими у законопроекті новелами є наступні положення. У
громадах органами місцевого самоврядування буде обрано ради громад
(сільські, селищні, міські ради, відповідно до статусу поселення – центру
громади), утворено їх виконавчі органи, обрано голову громади (сільського,
селищного, міського голову). У поселеннях, що входять до складу громади
(сільської, селищної, міської ради) і не є її адміністративним центром,
обиратиметься староста села та може утворюватись орган самоорганізації
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населення. У містах можуть створюватись органи самоорганізації, а для міст з
районним поділом – відокремлені підрозділи виконавчого органу ради громади.
На рівні областей, міст Києва та Севастополя, району діятимуть префекти,
які наділяються повноваженнями нагляду за додержанням Конституції і законів
України органами місцевого самоврядування. При цьому передбачається, що
дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції
чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду.
Окрім того, концепція передбачає, що доступність та належна якість
публічних послуг забезпечується шляхом оптимального розподілу повноважень
між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних
рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та
децентралізації. Повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади поділені за предметами відання наступним чином (табл. 1).
Таблиця 1
Основні повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади
Орган влади
Повноваження
Орган місцевого самоврядування 1) місцевий економічний розвиток;
базового рівня
2) розвиток місцевої інфраструктури;
3) планування розвитку території громади;
4) вирішення питань забудови території;
5) благоустрій території;
6) надання житлово-комунальних послуг;
7) організація пасажирських перевезень на території
громади;
8) утримання вулиць і доріг у населених пунктах;
9) громадська безпека та ін;
Органи центральних органів 1) санітарно-епідеміологічний захист;
виконавчої влади базового рівня 2) соціальний захист населення;
3) казначейське обслуговування;
4) реєстрація актів цивільного стану.
Органи
місцевого 1) виховання та навчання дітей у школах-інтернатах
самоврядування
районного загального профілю;
рівня:
2) надання медичних послуг вторинного рівня.
Органи
місцевого 1) регіональний розвиток;
самоврядування обласного рівня: 2) охорона навколишнього природного середовища;
3) розвиток обласної інфраструктури;
4) професійно-технічна освіта;
5) надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
6) розвиток культури, спорту, туризму.
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Таким чином, державою передаються повноваження органам місцевого
самоврядування, які діють на тому рівні адміністративно-територіального
устрою, на якому можливо і доцільно їх здійснювати з огляду на
інфраструктурний, фінансовий та кадровий потенціал, а також ресурси, які
необхідні для реалізації повноважень на такому рівні.
Процес децентралізації має свої як позитивні, так і негативні сторони.
Основні з них наведені на рис. 1.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ПЕРЕВАГИ

Час і місце прийняття рішення
відповідають очікуванням з боку
громадськості
Реалізація рішення відбувається за
участю суб‘єкта прийняття
рішення, або під його
відповідальність

Спрощення системи і процедури
прийняття рішення
Прозорість і відкритість процедур
прийняття рішення та процесу його
реалізації

НЕДОЛІКИ

Автономізація цілей
Ризик реалізації одиничних амбіцій
Дезінтеграція діяльності публічної
адміністрації щодо надання
публічних послуг та прийняття
управлінських рішень
Ускладнення координації,
труднощі узгодження цілей
Неналежної кваліфікація
посадовців тощо

Коротший період часу для
надходження інформації значно
коротший
Об‘єктивна оцінка результатів
прийнятих і реалізованих рішень
Мінімізація бюрократизму
Наближеність до споживача
публічних послуг тощо.

Рисунок 1. Переваги та недоліки децентралізації
Задля оптимального розподілу повноважень поміж органами місцевого
самоврядування й органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно463

територіального устрою варто забезпечити вдосконалення системи залучення
громадськості до розроблення управлінських рішень і контролю за їх
реалізацією; утворення на кожному адміністративно-територіальному рівні
представницьких органів місцевого самоврядування із власними виконавчими
органами; ефективний державний контроль за дотриманням органами
місцевого самоврядування вимог Конституції та законів України.
Таким чином, економічний занепад, загострення політичного конфлікту,
процвітання корупції, бажання населення України активно брати участь у
вирішенні як справ як державного, так і місцевого значення, зменшення рівня
довіри громадян до місцевого самоврядування й органів влади спричинили
підвищення значущості такого процесу як децентралізації влади в Україні.
Усунення та наступне подолання цих причин є важливим завданням реформи
місцевого самоврядування,

а також головним інструментом вдосконалення

правових засад державної політики, що спрямована на підтримку і розвиток
територіальних громад.
Незважаючи на проголошений курс на децентралізацію, цей процес досі не
набирає повною мірою свого розвитку, зокрема, через побоювання узурпації
влади місцевими головами.
Отже, на нашу думку, в Україні необхідно виробити нову управлінську
ідеологію, яка буде спрямована на оновлення адміністративної культури,
формування

готовності

управлінського

персоналу

до

ефективного

та

раціонального прийняття рішень в умовах постійно зростаючої свободи дій, а
також підвищення особистої відповідальності з орієнтацією на служіння
громадянам. Варто ідентифікувати, стандартизувати, а також оприлюднити
певні види державних послуг із метою їх покращення та спрощення порядку
надання, делегування повноважень іншим управлінським рівням та секторам
(децентралізація і деконцентрація), а також удосконалення управлінських
процедур та запровадження достатніх апеляційних інституцій і механізмів
щодо оскарження дій державних службовців. Децентралізація публічного
управління повинна здійснюватися у межах цілісного пакету економічних,
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політичних та соціальних реформ, що спрямовані на перетворення України в
справжню сучасну європейську країну.
У загальному вигляді на сучасному етапі розвитку України необхідно
встановити раціональні відносини між місцевими органами виконавчої влади та
органами

місцевого

самоврядування,

а

також

на

основі

принципу

субсидіарності чітко розмежувати повноваження між органами місцевого
самоврядування різних рівнів.
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[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon.rada.gov.ua.
7. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні :
Розпорядження КМУ від 18.06.2014 ғ 591-р [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
8. Про

місцеве

самоврядування

21.05.1997 ғ 280/97-ВР

в
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Режим
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Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та

територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01.04.2014 ғ 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
11.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом,

Європейським

співтовариством
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Угода

від

27.06.2014

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
12.

Хожило І.

Соціально-економічний

розвиток

громад

в

умовах

децентралізації влади в Україні / І. Хожило. // Публічне адміністрування: теорія
та практика. - 2015. - Вип. 1 (13)
УДК 336.5
І.П. Мельник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті розкрито теоретичні засади та концептуальні підходи щодо
фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Досліджено ринковий
вплив та ринкову неспроможність в галузі охорони здоров’я.
Ключові слова: фінансове забезпечення,соціальна ефективність, фінансування,
субвенція, економічна ефективність, кошторис.
Здоров‘я – це не лише індивідуальна цінність окремої людини. Це –
надбання суспільства і держави, оскільки являє собою вагому складову
людського капіталу. Здорова людина – це будівник свого життя і добробуту
держави. Тільки здорова нація може створювати матеріальні і духовні блага ,
привести свою державу до економічного зростання. Питання фінансового
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забезпечення охорони здоров‘я – це завдання держави. Таке завдання має
виконуватись на державному та місцевому рівні з метою максимальної
ефективності та дієвості і наближення медичних послуг до кожної людини.
Питання охорони здоров‘я, її значення, розвитку та фінансового
забезпечення

досліджувались

багатьма

вітчизняними

та

зарубіжними

науковцями. Проблематику необхідності фінансування охорони здоров‘я та її
значення для економічного зростання знайшла своє відображення і ґрунтовне
вирішення у наукових працях А.Сміта, Д. Рікарта, В. Петті. Серед українських
вчених О.М. Мельник здійснювала детальну розробку даного питання через
призму внеску охорони здоров‘я в людський капітал. Методичне і теоретичне
підґрунтя формування і реалізації державної політики у сфері охорони здоров‘я
заклали такі знані українські науковці, як Л. Жаліло, М. Білинська, Я Радиш.
Праці Я. Ф. Радиша стосуються і питання історії розвитку охорони здоров‘я та
її організаційних основ. З.С. Гладун детально досліджував тематику правового
забезпечення сфери охорона здоров‘я. Заслуга таких українських вчених, як
Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко, В.М. Лехан полягає в розробці рекомендацій
щодо подальшого ефективного розвитку галузі.
Згідно із визначенням Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ),
здоров‘я

–

це

«стан

повного

фізичного,

розумового

й

суспільного

благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи інвалідності» [9, c. 2].
Охорона здоров‘я – це галузь національної економіки сфера виробництва
послуг, призначенням якої є збереження та поліпшення здоров‘я громадян.
Також це система, що складається з державних громадських, а також
індивідуальних засобів та заходів, які сприяють збереженню здоров‘я та
запобіганню захворювань, забезпеченню активного життя людини у всіх його
проявах.
Основна мета фінансового механізму охорони здоров‘я полягає в
«забезпеченні функціонування та достатнього наповнення спеціалізованих
фондів, а також у встановленні дієвих фінансових стимулів для постачальників
медичних послуг та створення рівних умов доступу всіх громадян до
467

ефективної громадської системи охорони здоров‘я та особистої медичної
допомоги» [2, c. 157].
Фінансове забезпечення охорони здоров‘я – це метод фінансового
механізму, що визначає принципи, джерела й форми фінансування суб‘єктів
господарювання, чия діяльність спрямована на охорону, збереження, зміцнення
та відновлення здоров‘я громадян.
Завдання фінансування охорони здоров‘я полягає у:
- посилення захисту від фінансових ризиків, забезпечення більш
справедливого розподілу ресурсів системи охорони здоров‘я;
- забезпечення надання медичних послуг, за наявності потреби у них,
підвищення якості та доступності медичного обслуговування [5, c. 52].
Для побудови ефективної системи фінансування охорони здоров‘я
необхідно успішно виконати три взаємопов‘язані завдання (табл. 1).
Таблиця 1
Завдання системи фінансування охорони здоров’я
Завдання
Збір доходів

Зміст завдання
Визначення джерел фінансування охорони здоров‘я, вибір
відповідної стратегії стягнення необхідних ресурсів,
формування інституцій, на які покладається функція їх
адміністрування.
Акумуляція зібраних коштів Діяльність з накопичення та ефективного управління
у фондах
зібраними ресурсами з метою забезпечення вільного доступу
громадян до широкого асортименту послуг медичної
допомоги та забезпечення їх захисту в разі хвороби від
ризику самостійної сплати повної вартості отриманих під час
лікування медичних послуг.
Закупівля медичних послуг
Процес передачі коштів із фондів установ, які займаються їх
об‘єднанням, до інституцій, що надають послуги.

Відбувається фінансове забезпечення саме охорони здоров‘я, а не, власне,
здоров‘я, з ряду причин:
1. Безпосередньо здоров‘я не можна купити чи продати, здоров‘я має лише
споживчу вартість, не маючи при цьому вартості мінової, – таким чином не
існує ринку здоров‘я. Можна купити послуги системи охорони здоров‘я.
Послуги охорони здоров‘я споживаються з метою отримання прибутку –
самого здоров‘я. Тобто охорону здоров‘я можна розглядати як предмет
торгівлі.
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2. Попит на охорону здоров‘я є похідним від попиту здоров‘я. Бажаючи
поліпшити стан свого здоров‘я, людина звертається до послуг системи охорони
здоров‘я [6, c. 30-33].
Необхідність фінансування галузі охорони здоров‘я із залученням ресурсів
Державного

та

місцевих

бюджетів

можна

обґрунтувати

соціальною,

економічною та медичною ефективністю охорони здоров‘я [3, c. 160].
Соціальна ефективність охорони здоров‘я – виражається у підвищенні
позитивних показників здоров‘я населення, таких як середньої тривалості
життя, народжуваності, фізичного розвитку і зниженні негативних показників
здоров‘я населення, а саме: смертності, інвалідності, захворюваності. Тобто
соціальна ефективність – оцінка покращення здоров‘я населення [4, c. 15].
Зміна рівня, характеру захворюваності, та їх тенденцій, ступінь досягнення
медичних результатів – це медична ефективність. Медична ефективність
визначається шляхом оцінювання результативності медичних процедур, різних
діагностичних способів.
Економічна ефективність – позитивний внесок (який може бути прямим чи
непрямим) охорони здоров‘я в національну економіку за рахунок поліпшення
показників здоров‘я населення і збільшення тривалості життя. Економічну
ефективність охорони здоров‘я можна обґрунтувати і шляхом визначення
загальних економічних втрат суспільства через захворюваність і смертність
населення. Загальний економічний збиток у цьому випадку поділяється на
прямий і непрямий. У тому числі, прямі економічні втрати – це витрати на різні
види лікування: санаторно-курортне, амбулаторне, стаціонарне; надання
медичної допомоги, санітарно-епідеміологічне обслуговування; підготовка
кадрів; оплата праці медичного персоналу. Непрямі економічні втрати –
зниження національного доходу через втрату працездатності (тимчасову або
стійку) або смерті людини працездатного віку. На рівні підприємства непрямі
економічні втрати полягають в зниженні продуктивності праці і недовиконання
виробничої програми [4, c. 20].
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Варто зазначити, що частка непрямих економічних втрат в загальних сягає
майже 90 %, тобто переважаючу суттєву частину. Розглянемо загальні
економічні втрати суспільства через захворюваність і смертність населення
Як ми бачимо, в наслідок смертності відбувається зменшення кількості
працюючих; в випадку захворюваності – вартість медичного обслуговування,
зменшення

кількості

робочих

днів,

виплата

допомоги

з

тимчасової

непрацездатності; у разі інвалідності – зменшення кількості працюючих і
виплата допомоги з інвалідності (рис. 1).
Тобто здорові люди створюють матеріальні, духовні блага, сприяють
економічному розвитку, люди, що мають певні захворювання, навпаки,
спричиняють витрати з бюджету. Тому держава, в першу чергу, має бути
зацікавлена у здорових громадянам і сприяти цьому належним фінансуванням
охорони здоров‘я.
СМЕРТНІСТЬ

ІНВАЛІДНІСТЬ

Зменшення
кількості
працюючих

Виплата
допомоги з
тимчасової
непрацездатно
сті
Зменшення

Зменшення
кількості
працюючих

ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗБИТОК

Виплата
допомоги з
інвалідності

Вартість
медичного
обслуговування

кількості
робочих днів

ВИТРАТИ НА
МЕДИЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТИМЧАСОВА
ВТРАТА
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Рисунок 1. Структура економічного збитку у зв’язку з захворюваністю,
інвалідністю та смертністю
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Нами розглянуто різні значення охорони здоров‘я: соціальне, медичне,
економічне; наразі необхідно визначити пріоритетність цих значень на
національному рівні та мікроекономічному рівні. Спробуємо це зробити на
конкретному прикладі: здійснюються видатки на медичне обслуговування
невиліковно хворого. Відповідно, медична ефективність тут відсутня. Оскільки
пацієнт ніколи вже не братиме участь у суспільному виробництві, не братиме
участь у збільшенні національного доходу, а в багатьох випадках і не
спроможний оплатити вартість свого лікування, – економічна ефективність теж
відсутня. І тут на перший план, як для суспільства людинолюбного і
морального

виступає

соціальний

ефект,

завдяки

якому

ці

нібито

безперспективні витрати набувають справді особливого значення. Для
медицини на макроекономічному рівні саме соціальна ефективність виступає не
першому рівні, на другому – медична, на третьому – економічна. Така ж
пріоритетність має зберігатись і на мікроекономічному рівні – на рівні закладу
охорони здоров‘я – інакше він нічим не відрізнятиметься від звичайного
комерційного підприємства [1, c. 28].
Фінансування охорони здоров‘я здійснюється із врахуванням особливостей
результатів надання медичної послуги, які втілюються у самій людині
(споживачеві послуг), напряму не пов‘язаний із величиною затрат, в той же час
універсальний

показник

результату

–

зміцнення

здоров‘я

населення.

Враховуючи такі особливості послуг охорони здоров‘я, і фінансування цієї
галузі має бути направлене на поліпшення здоров‘я населенням із дотриманням
принципів економічної ефективності та соціальної справедливості [7, c. 365].
Із моменту здобуття Україною незалежності, ведеться суспільний діалог
про переведення фінансового механізму охорони здоров‘я на «ринкові рейки».
Варто відмітити, що на деякі аспекти охорони здоров‘я можна здійснити
ринковий вплив, а не деякі – неможливо (табл. 2).
Основною умовою ефективного ринкового регулювання є свобода вибору
споживача. В системі охорони здоров‘я «право власності» споживача на сферу
прийняття рішень практично нівельоване, це й зумовило неможливість дієвого
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ринкового впливу на всі процеси, що відбуваються в охороні здоров‘я.
Наслідки ринкової неспроможності у системі охорони здоров‘я: потенційно
висока

вартість

здійснюваних

операцій

і

недосконале

ціноутворення,

короткострокове розміщення коштів виробниками, загроза монополізації ринку
і цілковитої неефективності вкладених коштів.
Таблиця 2
Ринковий вплив і ринкова неспроможність в галузі охорони здоров’я
Дія ринку на зміну економічних процесів, що Неспроможність ринку вплинути на
відбуваються в охороні здоров‘я
економічні процеси, що відбуваються в
охороні здоров‘я
Комерціалізація справи охорони здоров‘я в цілому Обмеження
і ставлення кожної людини до
раціональності
свого здоров‘я
Швидко зростаюча зміна об‘єму платних і Невизначеність або ускладненість
напівплатних (медичне страхування) послуг, що вибору рішень
надаються населенню
Фактична зміна економічного статусу медичної Незначна
кількість
персонажів,
установи, що виразно набирає риси підприємства
задіяних у полі цілої трансакції
Зміни статусу медичної установи приводить до Опортуністична поведінка, спричинена
зміни характеру економічних зв‘язків, що браком неупередженості у здійсненні
виникають в їх діяльності
транзакцій
Різноманіття
форм
власності
і
видів Атмосфера, що постає з факту
господарювання в охороні здоров‘я
здатності
прийнятого
рішення
зашкодити корисності
Зміна економічного стану працівника охорони
здоров‘я

Незважаючи, на численні «ринкові неспроможності», в Україні був суттєво
змінений фінансовий механізм охорони здоров‘я внаслідок реформування
галузі в 2010-2014 році (табл. 3).
Щодо об‘єднання бюджетних коштів – фінансові потоки для надання
первинної допомоги об‘єднанні на міському / районному рівнях, для вторинної,
третинної та екстреної медичної допомоги – на рівні обласних бюджетів. Такі
зміни є чи не найважливішому у сучасному механізмі фінансування охорони
здоров‘я. Варто відмітити, що «…існування численних пулів, неефективно
оскільки дублює один одного та збільшує вартість адміністративних та
інформаційних систем. Вони також утруднюють захист від фінансового ризику
та досягнення соціальної справедливості» [10, c. 6].
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В новій моделі охорони здоров‘я закладено договірні відносини між
головними розпорядниками бюджетних коштів та постачальниками медичних
послуг. Вкрай важливим є перехід від кошторисного фінансування до оплати
медичних послуг. Для первинної допомоги – застосовується подушне
фінансування, для вторинної і третинної медичної допомоги – оплата за
закінчений випадок за методикою діагностично споріднених груп чи за
глобальним бюджетом. Це є значним кроком вперед, оскільки постатейне
кошторисне фінансування насправді відтворює витратний тип господарювання
і не пов‘язується з результатами виконаної роботи. За новим фінансовим
механізмом охорони здоров‘я визначається і прив‘язка результату роботи
конкретного лікаря до грошову винагороду за виконану працю [8, c. 112].
Таблиця 3
Порівняльна характеристика фінансового механізму охорони здоров’я
України до та після реформування
До реформування
Відсутність чіткого розмежування
Консервація мережі
Незбалансованість
Фінансування
Надзвичайна
системи
охорони фрагментованість
здоров‘я
фінансових потоків
Утримання закладів
охорони здоров‘я
Кошторисне
фінансування
Відсутність керованості, вільний доступ до
лікарів-спеціалістів
Штатний розпис в залежності від потужності
медичного закладу
Оплата праці медичного персоналу залежно
від відпрацьованого часу

Після реформування
Розмежування фінансування по видах
медичної допомоги
Формування мережі закладів охорони
здоров‘я
Збалансованість державних зобов‘язань щодо
надання медичної допомоги з обсягами
фінансування
Об‘єднання бюджетних коштів
Закупівля медичних послуг
Оплата медичних послуг
Керованість медичних маршрутів пацієнтів
Штатний розпис в залежності від складності
та обсягу виконуваних операцій
Оплата праці медичного персоналу залежно
від якості та обсягу виконаної роботи

Отже, фінансове забезпечення охорони здоров‘я є базовою необхідністю
національної безпеки будь-якої держави. Фінансування охорони здоров‘я
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здійснюється з огляду на декілька мотивів, перший з яких:здорова людина – це
творець матеріальних та духовних благ, вона примножує ВВП країни своїми
зусиллями, хвора людина не тільки на це не здатна, вона вимагає й додаткових
соціальних витрат з бюджету. Другою причиною фінансового забезпечення
охорони здоров‘я є найвища цінність людського життя і здоров‘я за будь-яких
обставин, що є ознакою суспільства сформованого та справедливого. Повною
мірою ринковий механізм фінансування охорони здоров‘я ніколи не може бути
запровадженим в силу особливостей самої галузі охорони здоров‘я, зокрема
відсутності «вільного споживача». В Україні пройшли рішучі й кардинальні
зміни фінансового механізму охорони здоров‘я, що наблизило цю сферу до
ринкових умов господарювання. Найбільш необхідним і вчасним кроком було
об‘єднання фінансових потоків за напрямами надання медичної допомоги.
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І.О. Моканюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Розглянуто особливості міжнародних фінансових відносин у сфер вищої
освіти, окреслено особливості програм щодо фінансування вищої освіти в
Україні та світі.
Ключові слова:

міжнародні фінансові відносини у сфері вищої освіти;

фінансування вищої освіти; фінанси освітньої галузі; джерела фінансування
системи освіти; програми фінансування вищої освіти.
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями. У

сучасних

умовах

розвинені

країни

світу

забезпечують економічне зростання національної економіки за рахунок
організації безперервних потоків інновацій та виробництва інноваційної
продукції. Одним з основних факторів інноваційного виробництва виступає
високоінтелектуальний людський капітал. І провідне місце у його формуванні
займає вища освіта. Сьогодні, фінанси, що вкладаються в освіту є однією з
головних форм інвестицій в людський капітал.
Актуальність дослідження основних аспектів міжнародних фінансових
відносин у сфері вищої освіти зумовлює те, що основними причинами
загострення конкурентної ситуації серед освітніх закладів України сьогодні
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можна назвати збільшення кількості та ринкової частки недержавних освітніх
закладів (вони більш мобільні; мають краще розвинену матеріально-технічну
базу; використовують гнучку цінову політику); входження України у світовий
освітній простір і, як наслідок, величезна конкуренція із зарубіжними вищими
навчальними закладами.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей
міжнародних фінансових відносин у сфері вищої освіти, вивчення досвіду
фінансування вищої освіти в окремих країнах та систематизація перспектив і
цілей

вітчизняних

ВНЗ,

що

дозволять

вітчизняним

закладам

освіти

підтримувати достатній рівень фінансової забезпеченості.
Посилання

на

сучасні

дослідження

та

публікації. Практичним

та

теоретичним аспектам міжнародних фінансових відносин у сфері вищої освіти
присвячені праці таких вітчизняних вчених, як Т.М. Богогліб, О.П. Демченко,
В.Г. Кремень, В.А Лазарев, Т.В. Павлова, Н.І. Пащенко, Н.М. Фещенко та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку
перед вітчизняною системою вищої освіти постали нові виклики у сфері як
освітньої, так і наукової, інноваційної та фінансової діяльності. Міжнародні
рейтинги показують невисокі результати України в рейтингах порівняно з
іншими країнами в сфері вищої освіти, що зумовлено виконанням програм
освітнього розвитку не в повній мірі; сповільненням освітніх реформ та ін.
Жоден український ВУЗ не входить до 500 найкращих університетів світу.
Політична нестабільність в державі, скорочення ВВП,

недосконала

правова база, застаріла матеріально-технічна база, зменшення кількості
висококваліфікованих спеціалістів, через їх від‘їзд за кордон – це далеко не
повний перелік причин, що негативно впливають на розвиток системи освіти в
Україні. Але чи не найголовнішою причиною недостатнього розвитку
вітчизняної освітньої галузі – є недостатній рівень її фінансування.
Варто зазначити, що Закон України «Про освіту» [2] законодавчо визначив
фінансування освіти в Україні на рівні 10% національного доходу. Однак,
протягом останніх двадцяти чотирьох років її незалежності цей показник не був
виконаний жодного разу.
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Усі фінанси, що надходять для освітньої галузі поділяються на два основні
фонди: державний бюджет та спеціальний фонд (позабюджетні джерела).
Сьогодні, в умовах обмеженості бюджетного фінансування, виникає гостра
необхідність

формування

спеціального

фонду.

Джерелами

формування

спеціального фонду фінансування системи освіти в Україні відображені на
рисунку 1.
Джерела формування спеціального фонду фінансування системи освіти в Україні
Кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг

Спонсорські кошти
Кошти благодійних фондів
Кошти, отримані від надання комерційних послуг
Плата за навчання
Залучені кошти: кошти банківського та небанківського кредитування;
державне кредитування (стипендії) на навчання у провідних
вітчизняних та зарубіжних ВНЗ
Кошти (гранти), отримані від участі у міжнародній кооперації ВНЗ
(міжнародних проектах)
Міжнародна допомога

Рис.1. Джерелами формування спеціального фонду фінансування системи
освіти в Україні [7]
Варто також зазначити, що окрім того, фінансовими донорами для
реалізації освітніх проектів можуть виступати також і державні установи різних
країн, міжнародні організації, некомерційні міжнародні організації, зокрема
громадські організації, приватні особи.
Сьогодні важливе місце серед джерел фінансування вітчизняних вищих
навчальних закладів різних форм власності займає цільове фінансування
міжнародних організацій та оплата за навчання іноземних здобувачів вищої
освіти. Зазначимо, що за різними джерелами вищу освіту в Україні здобувають
від 27 до 35 тис. здобувачів вищої освіти із більше як 110 країн світу [6, с.180].
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Разом з тим, з 2008 р. кількість вітчизняних здобувачів вищої освіти, що
навчалися кордоном збільшилася на 38%. Так, у країнах Євросоюзу в 2008 р.
отримали освіту 18 тисяч українських здобувачів вищої освіти, а уже в 2014
році їх кількість становила 29 тисяч. Найбільше кількість українців збільшилася
у ВНЗ Польщі (з 2,8 до 9,6 тис.), Чехії (з 1 до 1,8 тис.), Італії (з 0,8 до 1,7 тис.),
Австрії (з 0,7 до 1,2 тис.), Іспанії (з 0,6 до 1,3 тис.) [4, с.87].
Однією з найбільш використовуваних програм щодо фінансування вищої
освіти в Україні є програма «Темпус». Дана програма Європейського Союзу
створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські
проекти та підтримує модернізацію системи вищої освіти в світі. Сьогодні
програма охоплює 27 країн Західних Балкан, Східної Європи та Центральної
Азії, Північної Африки і Близького Сходу. Зазначимо, що у рамках цієї
програми на сьогодні реалізовано 126 проектів із загальним бюджетом понад 27
млн. євро [4, с.88].
Найбільш ефективні освітні програми ВНЗ України з роботодавцями та
іноземними університетами були реалізовані в таких країн як: Словаччина,
Чехія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Великобританія, Греція, Білорусь,
Казахстан, США, Австрія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Італія, Туреччина,
Росія, Румунія, Польща, Бельгія, Японія, ЄС, Індія, Канада, Китай, Латвія [3].
Окрім, освітньої програми ЄС «Темпус», серед найбільш ефективних та
перспективних освітніх фінансових програм варто відзначити:
- ERASMUS – освітня програма ЄС, націлена на активізацію
міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед здобувачів
вищої освіти, викладачів, науковців

європейських університетів та вищих

навчальних закладів третіх країнах на усіх континентах (річний бюджет
програми перевищує 450 млн. євро)). З 2004 до 2014 р. 329 українських
студентів скористалися можливостями програми Erasmus Mundus для здобуття
вищої освіти в Європі. Це ще досить низькі показники в порівнянні з іншими
країнами, проте вони мають тенденцію до зростання. Так, наприклад, кількість
турецьких студентів, які навчалися в ЄС з 2000 до 2014 р., перевищує 50 тис.
осіб;
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- СОКРАТ (SOCRATES) – освітня програма ЄС, що популяризує ідеї
безперервної освіти та спрощення доступу до освіти;
- GRUNDTVIG – освітня програма, що фінансує практично всі форми
неспеціалізованої та безперервної освіти для дорослих для різних категорій
населення та учасників освітнього процесу;
- програма EUROCORES – освітня програма Європейського наукового
товариства (ESF), що фінансує науково-дослідну діяльність ВНЗ світу.
Світова практика показує, що в останні роки у світі значно збільшилася
частка фінансування вищої освіти приватним сектором. Це пояснюється
недостатністю фінансування освіти державою в багатьох країнах. Так, згідно
даних Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) приватні
кошти складають більше половини витрат на освіту у таких країнах, як: США,
Японія, Австралія, Ізраїль [5, с.376]. В Чилі та Південній Кореї приватні кошти
складають аж 75% у загальній сумі витрат на освіту, що призводить до
високого рівня плати за навчання студентів. Що стосується країн Європи, то
тут частка приватних коштів в загальній сумі витрат на освіту значно менше.
Так, наприклад у Великобританії частка приватного фінансування складає 4%,
у Франції – 6%, у Німеччині – 1% [5, с.376].
Також варто звернути увагу і на те, що організація фінансування вищої
освіти в різних країнах світу здійснюється по-різному. Так, Великобританія
фінансує власну систему вищої освіти в формі грантів, Франція здійснює
фінансування вищої освіти на основі середньострокових контрактів, які
укладаються між державою та ВНЗ країни. Певну пропорцію коштів
федерального

бюджету,

бюджетів

штатів

та

місцевих

органів

влади

використовує для фінансування вищої освіти США. Університети Бельгії
фінансуються з двох джерел: перше – це кошти експлуатаційних фондів, друге гранти, що надає уряд на організацію науково-дослідної роботи [7].
Крім спільних масштабних європейських проектів є чимало програми в
межах окремих країн. Так, велику кількість міжнародних освітніх програм
адмініструють посольства Німеччини, Великобританії, США тощо. Значну
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кількість стипендіальних програм для українців надає Німецька служба
академічних

обмінів

(DAAD),

що

пропонує

навчання

з

багатьох

спеціальностей, наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців,
стипендії для випускників, гранти для колишніх стипендіатів.
Досить велику кількість освітніх та наукових грантів Україна отримує від
США. Фінансовані програми академічного та професійного обміну для
здобувачів вищої освіти, вчителів, викладачів університетів та професіоналів у
різних галузях здійснюються через такі партнерські організації США, як:
Американські Ради (American Councils), Айрекс (IREX) та Офіс Фулбрайта
(Fulbright Office) тощо [5, с.380].
Існують й інші різні програми в межах окремих країн або співдружності
країн, які сприяють спільній або індивідуальній науково-освітній діяльності.
Тут можна згадати Міжнародний Вишеградський фонд. Даний фонд фінансово
підтримує та спрощує процедуру академічного обміну здобувачів вищої освіти
та молодих науковців з країн як Вишеградської четвірки (Польщі, Чехії,
Румунії та Словаччини), так і прикордонних з ними держав [7].
Фонд Ернста Шерінга, що у Німеччині, фінансує стипендії талановитим
молодим науковцям, які проводять дослідження з біології, медицини,
органічної хімії та суміжних галузей.
Зрозуміло, що перелічені програми складають далеко не повний список
усіх тих ресурсів, що додатково фінансують різні аспекти освіти.
На основі проведеного дослідження стану фінансування вищої освіти та
джерел формування фінансових ресурсів в Україні, до пріоритетних напрямів
удосконалення системи фінансування освіти можна віднести:
- посилення у вищій школі контролю за цільовим використання коштів;
-

удосконалення

механізму

фінансування

освіти

в

Україні

із

врахуванням міжнародного досвіду, перехід на багатоканальне фінансування.
- залучення до фінансування освіти більшу кількість різноманітних
світових фондів, що пропонують додаткове фінансування для реалізації
найрізноманітніших освітніх і наукових потреб - як індивідуальних, так і
спільних.
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Висновки. Проведене дослідження дало змогу дійти до висновку, що
фінансування вищої освіти на сучасному етапі виступає одним із основних
інструментів

забезпечення

інноваційного

розвитку

держави.

Фінансові

механізми у сфері вищої освіти виступають одним з актуальних аспектів
міжнародних фінансових відносин, особливою формою руху капіталу. Оцінка
світового досвіду показала, що в умовах обмеження державою фінансування
вищої освіти важливу роль відіграють диверсифікація джерел фінансування
діяльності ВНЗ. Проте, в Україні основним джерелом фінансування освіти
залишається держава. Альтернативні джерела є не диверсифікованими та
незначними за обсягами, що перешкоджає повноцінному розвитку вітчизняної
системи вищої освіти. Зосередження на відмічених в роботі пріоритетних
напрямках удосконалення

системи вітчизняної вищої освіти дасть змогу

посилити позицію ВНЗ як основних учасників міжнародних фінансових
відносин.
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І.О. Моканюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК КАРТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ УКРАЇНИ
Розглянуто особливості ринку та специфіку карткових платежів в Україні,
досліджено основні проблеми використання платіжних карток в Україні та
окреслено основні напрямки їх удосконалення.
Ключові слова: безготівкові платежі, платіжні системи, карткові платежі,
платіжні картки, ринок платіжних карток.
Постановка проблеми. На теперішній час найбільш перспективний напрям
діяльності пов‘язують з впровадженням та розвитком нових банківських послуг
та продуктів, зокрема з розвитком банківських платіжних карток.
Спостерігається гостра конкуренція банків за нові сегменти ринку
карткового бізнесу. Зацікавленість клієнтів у надійному і зручному засобі
розрахунку стимулює діяльність банків у наданні різноманітних якісних послуг
і продуктів. Тому досліджувана тема є актуальною і має важливе теоретичне і
практичне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Посилання на сучасні
дослідження та публікації. Питанню щодо банківських операцій за допомогою
платіжних карток присвячено багато праць таких вчених економістів:
О.Брегеда, Н. Внукова, І.Дрозд, Н.Ільницька, І.Кравченко, І.Курдельчук,
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В.Чорномор. В більшості випадків, економісти досліджували сутність та види
платіжних систем, а дослідженню ринку платіжних карток в Україні в науковій
літературі останніх років приділялося недостатньо уваги.
Метою даної статті є обґрунтування теоретичних положень і розробка
практичних рекомендацій щодо вдосконалення ринку карткових платежів в
Україні.
Усе вищезазначене обумовлює значний рівень актуальності обраної теми
статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону України
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [5] платіжна картка –
електронний

платіжний

законодавством

засіб

порядку

у

вигляді

пластикової

чи

емітованої
іншого

в

установленому

виду

картки,

що

використовується для ініціювання коштів з рахунка платника або з
відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг.
Платіжна картка – електронний платіжний засіб, що має вигляд картки та
здійснює безготівкові платежі. Їх використовують для перерахунку певної суми
коштів з банківського рахунку платника за отриманий ним товар чи послугу,
для перерахунку грошей на інші рахунки.
Ринок платіжних карток – це сукупність економічних відносин та взаємодії
з метою координації розробки платіжних інструментів і послуг, формування цін
на них та їх надання користувачам.
Ураховуючи той факт, що в Україні емісія платіжних карток законодавчо
закріплена виключно за банками, вважаємо поняття «ринок банківських
платіжних карток» тотожним поняттю «ринок платіжних карток».
Специфікою ринку платіжних карток є його двохсторонність. У
загальному випадку двохсторонній ринок – це ринок, який має дві групи
користувачів з виникненням мережевих ефектів між ними. На ринку платіжних
карток існує два самостійних класи споживачів платіжних послуг:
- держателі (власники) карток і торговельно-сервісні підприємства, які
приймають картки до оплати;
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- присутність об‘єднуючого учасників елементу – у західній економічній
літературі – платформа (two-sided platform).
Виходячи з розуміння ринку банківських платіжних карток як ринку, який
опосередковує

товарно-грошові

відносини

за

допомогою

карткових

інструментів безготівкового переказу коштів (трансакцій) від їх власника до
одержувача – продавця товару чи послуги, сформулюємо його основні
властивості, які визначають місце та роль цього ринку у соціальноекономічному розвитку держави:
1. Цілісність ринку платіжних карток. Ринок платіжних карток не є
сукупністю випадкових елементів. До нього входять лише елементи, що
відповідають певним вимогам та критеріям. Так, особливістю використання
фінансових коштів на ринку банківських платіжних карток є те, що вони, поперше, функціонують виключно у безготівковій формі, по-друге, обертаються
виключно опосередковано рамками й правилами конкретної банківської
платіжної системи.
Мається на увазі не їх замкненість у певній «системі координат» платіжної
системи (вони, навпаки, являють собою на сьогодні один з найбільш
«відкритих» інструментів використання коштів), а лише те, що без
опосередкування тією чи іншою банківською платіжною системою їх існування
як таке є неможливим. Так, використання банківської платіжної картки VISA
неможливе без випуску самої картки для конкретного власника.
2. Універсальність. Наявність різних взаємоліквідних (тобто таких, які
забезпечують відносно вільну їхню трансформацію між собою) платіжних
інструментів (різних видів платіжних карток). Платіжні картки найбільших
світових мереж (Visa, EuroCard/MasterCard, American Express, Diners Club та
деякі

інші)

є

універсальним

інструментом

здійснення

платежу

без

диференціації преференцій чи, навпаки, обмежень для якоїсь із них. Для
прикладу, за наявності технічної можливості (підключення банкомату або
платіжного терміналу до платіжної системи) власник картки однаково вільно
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може розраховуватися за товар чи послугу карткою будь-якої платіжної
системи.
3. Стабільність ринку платіжних карток. Вона виражена стабільністю до
політичних й економічних катаклізмів, а також строками існування конкретних
платіжних інструментів. Використання (отримання, передача, вивезення тощо)
готівки за допомогою платіжних карток, на відміну від готівкових грошей, не
регулюється законодавством, отож, його зміна жодним (або – практично
жодним) чином не впливає на матеріальний стан власника картки.
Перехід світового банківського співтовариства на використання таких
сучасних платіжних і кредитних інструментів, як платіжні картки, обумовив
якісний стрибок у розвитку форм і схем безготівкових розрахунків та дозволив,
дотримуючись законів діалектики, перевести організацію платіжних систем на
наступний, більш довершений щабель розвитку.
4. Взаємозв‘язок безпеки платіжних систем (за їх сукупності) як основа
безпеки ринку платіжних карток.
5. Ефективність функціонування ринку банківських платіжних карток. На
нашу думку, ця характеристика ринку банківських платіжних карток найбільш
повно розкриває його роль у соціально-економічному розвитку держави.
Ефективність функціонування визначається швидкістю та економічністю
здійснення платіжної операції за використання платіжної картки суб‘єктами
господарювання.
Сьогодні на банківському ринку спостерігається стійке зростання обсягів
безготівкових платежів із використанням карток і знятих із карткових рахунків
готівкових коштів, збільшувалася кількість активних (діючих) карток і
термінального обладнання. Станом на 31.12.2015 р. в Україні налічувалось 109
банків, які є учасниками внутрішньодержавних платіжних систем, а також
міжнародних систем [6].
Основний приріст карток відбувається завдяки зарплатним проектам.
Оскільки міжнародні картки потребують негайних і доволі значних інвестицій,
банкам економічно вигідніше втілювати зарплатні проекти з використанням
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локальних карток, призначених для видачі готівки співробітникам підприємств
та організацій через банкомати й оплату покупок у місцевих закладах та
організаціях через банкомати.
Згідно рис.1 кількість платіжних карток емітованих українськими банками
припадає на 2014 рік – 35662 тис. шт., протягом 2014 та 2015 років
спостерігається суттєвий спад випуску платіжних карток. Намічається
тенденція до збільшення випуску платіжних карток з чипом. Протягом 20132015 рр. показник зріс до 2370 тис. шт.

Рис.1. Випуск платіжних карток [6]
З табл.1. видно, що найбільше випускається карток з магнітною смугою.
Протягом 2013-2015 рр. відбулося зменшення карток з магнітною смугою на
487 тис. шт. Практично в 30 разів менше емітується карток з чипами, та ще
менше – з магнітною смугою та чипами. Протягом останніх двох років кількість
карток з магнітною смугою та чипом майже в два рази перевищують картки з
самим

чипом, з яких станом на 31.12.2015 році 45 тис. шт. становлять

безконтактні картки [10]. Найбільш розповсюдження набувають картки у
мережі інтернет, які дозволяють своїм власниках здійснювати розрахунки через
інтернет.
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Таблиця 1
Види платіжних карток, які емітовані українськими банками за видами
носіїв інформації [6]
Роки

Усього

2013
2014
2015

35 622
33 042
30 838

Розподіл платіжних карток за видами носіїв інформації тис. шт.
За видами носіїв інформації
з
з
з чипом
у
магнітною магнітною
мережі
з них
всього
з них
смугою
смугою та безконтактних
безконтактних Інтернет
чипом
33 277
1 536
н.д.
623
17
185
30 009
2 370
1 090
416
0
248
27 586
2 766
1 406
194
45
291

Найбільша кількість платіжних карток в обігу належить ПАТ КБ
«Приватбанк» – 30 237 739 одиниць та АТ «Ощадбанк» – 11 337 278 одиниць.
Варто зазначити, що на банківському ринку присутня висока конкуренція.
Оскільки застосування платіжних карток є формою безготівкових
розрахунків, які найбільше потребують удосконалення інфраструктури послуг
на фінансовому ринку, наведено основні проблемні, які виокремлюють різні
автори та їх вирішення (таб.2) [1].
Для подальшого розвитку ринку платіжних карток та підвищення
ефективності його функціонування вдосконалення потребують такі заходи:
- законодавчо визначити зобов‘язання підприємств послуг і торгівлі
приймати оплату за товари й послуги з використанням платіжних карток;
- відповідні стандарти та технології повинні стати національними
стандартами, широко використовуватись торгівлею та банками;
- забезпечити технологічну адекватність обладнання завданням масового
використання платіжних карток;
- організувати та проводити постійно просвітницьку кампанію, тобто
здійснювати

відповідну

роботу

з

підвищення

фінансової

грамотності

населення;
- стимулювати кредитні організації до новаторства в області розвитку та
вдосконалення безготівкових розрахунків шляхом використання платіжних
карток;
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- з боку держави необхідно приділяти пильну увагу заміні готівкових
коштів інструментами безготівкового обігу.
Таблиця 2
Основні проблеми використання платіжних карток в Україні та шляхи їх
вирішення [1]
Проблеми
1. Поширення
використання
платіжних карток як
засобу безготівкових
розрахунків серед
населення
2. Поширення
використання
платіжних карток
серед підприємств та
організацій

Шляхи вирішення
1.1 Проведення урядом та НБУ роз‘яснювальної роботи
серед громадян стосовно ефективності та доцільності
використання платіжних карток
1.2 Постійне організування та проведення рекламнопросвітницької кампанії та проведення роботи з
підвищення фінансової грамотності населення
2.1 Зменшення часу на проведення трансакцій;
підвищення захисту карток від підробок; гарантія
банком оплати операцій, проведених клієнтами;
забезпечення необхідної підготовки персоналу
2.2 Забезпечення розвитку інфраструктури з
проведення безготівкових розрахунків шляхом
установлення для кредитних організацій обов‘язкових
вимог
3. Відставання
3.1 Запровадження новітніх технологій для реалізації
України від карткових
державних та корпоративних проектів, їх вивчення
ринків європейських
державним керівництвом та політичними діячами
країн
3.2 Державне стимулювання впровадження платіжних
карток за допомогою встановлення пільгового режиму
амортизації високотехнологічного оснащення, введення
податкових пільг для учасників ринку, створення
відповідної правової бази
4. Слабка захищеність
4.1 Створення нових програмних продуктів завдяки
інформації платіжних
вивченню досвіду іноземних держав
карток
Світова практика щодо стимулювання розвитку безготівкових роздрібних
платежів орієнтована на вирішення низки основних завдань, що стосуються:
- залучення інвестицій в економіку за рахунок коштів фізичних осіб та
суб‘єктів господарювання, що надходять на банківські рахунки;
- підвищення рівня зайнятості населення за рахунок створення робочих
місць в галузях економіки, пов‘язаних зі сферою надання безготівкових
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роздрібних платіжних послуг, таких, як виробництво та обслуговування
програмно-технічних комплексів, необхідних для оброблення безготівкових
операцій, розроблення і впровадження заходів захисту платіжної інформації,
переданої за дистанційними каналами зв‘язку, тощо;
- скорочення витрат економіки, пов‘язаних з обробленням і зберіганням
банкнот і монет;
- підвищення безпеки здійснених платежів як для платника (в частині
зниження ризику втрати або розкрадання готівкових грошових коштів), так і
для одержувача платежу (в частині виключення необхідності зберігання готівки
в касі та зниження витрат на інкасацію готівки);
-

підвищення

прозорості

здійснених

фізичними

особами

та

господарюючими суб‘єктами операцій, у тому числі з метою збільшення
збирання податків;
підвищення доступності роздрібних платіжних послуг
надання

можливості

фізичним

особам

та

суб‘єктам

допомогою

господарювання

здійснювати платежі за товари та послуги дистанційним способом.
Згідно з заходами, визначеними Комплексною програмою розвитку
фінансового сектору України до 2020 року, рівень безготівкових платежів у
локальній платіжній системі в 2020 році має скласти не менше 30%.
Крім того, необхідно звернути уваги на потужну позитивну динаміку
зростання частки безготівкових операцій у загальній структурі карткових
операцій, яка спостерігається в Україні, починаючи з 2012 року, як за сумою,
так і за кількістю операцій.
З табл. 3 видно, що сума безготівкових операцій збільшується – від 29463
млн. грн. у 2010 р. до 384795 млн. грн. у 2015 р. Таким чином, на кінець 2015
року видача готівки становить 68,79%, тоді як на безготівкові платежі припадає
лише 31,21% від загальної суми обороту. Значно вищим є показник
використання платіжних карток лише для отримання готівкових коштів, у 2015
році – лише 678 млн. операцій від загальної кількості 1 965 млн. операцій були
безготівковими [6].
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Таблиця 3
Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток за період
2010-2015 рр. [6]
Сума операцій (млн. грн.)
Дані за:
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік

Безготівкові Отримання
платежі
готівки
29 463
46 346
91 583
159 138
255 194
384 795

421 189
529 633
649 897
756 889
763 841
848 001

Усього
450 652
575 979
741 480
916 027
1 019 035
1 232 796

Кількість операцій (млн. шт.)
БезготіОтримання
вкові
Усього
готівки
платежі
121
571
692
214
661
875
348
725
1 073
584
755
1 339
879
693
1 573
1 287
678
1 965

Таке зростання було досягнуто, у тому числі, завдяки встановленню
Національним банком України граничної суми розрахунків готівкою для
фізичних осіб. Обмеження суми розрахунку готівкою є безболісною мірою для
повсякденного життя споживачів, оскільки нововведення стосується придбання
дорогих товарів. Такі обмеження свого часу були упроваджені в Італії, Греції,
Болгарії, Південній Кореї.
Ще одним фактором зростання частки безготівкових карткових операцій є
так звана «терміналізація»: нормативне визначення вимог для суб'єктів
господарювання забезпечити покупцям можливість проведення розрахунків за
продані товари або послуги платіжними картками, а також встановлення
адміністративної відповідальності за невиконання цих вимог.
Висновок. Отже, перехід банківської системи на більш інтенсивне
використання пластикових карток у проведенні усіх видів платежів пріоритетний напрям. Його чітке і злагоджене функціонування - життєво
важливе для економіки будь-якої країни світу, незалежно від її політичної
системи чи державного устрою. Удосконалення міжбанківських розрахунків,
створення ефективної, надійної та безпечної загальнодержавної платіжної
системи й на сьогодні є основним завданням НБУ.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА
ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
Розглянуто теоретичні та практичні засади фінансування венчурного бізнесу в
Україні та світі.
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венчурний капітал; венчурний бізнес; венчурна діяльність;

фінансування венчурного бізнесу; венчурні інвестиції.
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У всьому світі венчурний капітал використовується як потужний важіль
впровадження інновацій в економіку, та поступового закладення фундаменту та
переходу на 4-5 технологічні уклади. Тому, необхідно розглянути цей досвід і
виділити можливості його застосування в Україні.
Метою статті є дослідження світового досвіду розвитку венчурної
діяльності, особливостей його фінансування та обґрунтування можливостей
використання зарубіжного досвіду в Україні.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Практичним та
теоретичним аспектам фінансування венчурного бізнесу присвячені праці
вітчизняних вчених, серед яких: Власова І. В., Дудчик О.Ю., Жилінська О.І.,
Сааджан В.А., Филиппова С.В., Шатирко Д. В. та ін.
Жодна підприємницька діяльність в ринковій економіці не може існувати
без ризику. Існує велика ймовірність того, що безризикова діяльність може
зрештою привести підприємство до збитковості та банкрутства [1, с.69].
Сильним стимулом для постійного аналізу інвестиційних кошторисів,
розробки рентабельних проектів та багатьох інших дій, направлених на
стабілізацію діяльності підприємства, є можливість уникнути ризиків.
Саме

тому,

венчурна

діяльність

займає

особливе

місце

у

розвитку

підприємництва.
Ризиковані

інноваційні

проекти

будь-якого

розміру

отримають

фінансування саме за рахунок венчурного капіталу, в основі якого лежить
позиковий та акціонерний капітал. Він являє собою значний сектор ринку
грошового капіталу міжнародного значення.
Основну кількість компаній на світовому ринку представляє Британська
асоціація

венчурного

капіталу.

Вірогідність венчурінгу або

венчурної

діяльності підприємства зазвичай вимірюють за шкалою від «неможливість
виникнення події» до «подія точно відбудеться». В залежності від частоти
існування тієї чи іншої події в минулому, встановлюється правило для
передбачення та моделювання ситуації [2, с.19].
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Нині сектор венчурного капіталу обслуговується за допомогою кількох
спеціалізованих установ. Найголовніша з них – фондовий ринок. Він відіграє
важливу роль у формуванні інвестиційних спрямувань в будь-якій країні.
Варто зазначити, що світові тенденції інвестицій венчурного капіталу
дещо змінилися. Так, якщо раніше вони були зосереджені на ризикованих та
новаторських проектах, зараз - більша частина інвестицій зосереджена у менш
ризикованих бізнес-секторах.
Зазвичай, виникнення венчурного капіталу асоціюють з 70-тими роками
минулого століття, коли у США відбувся прорив у мікроелектроніці та
спостерігався великий попит на інвестиції для малих підприємств. В
подальшому розвиток фінансування ризикових проектів у США набув обертів
завдяки прийняттю закону про дозвіл розміщення пенсійними фондами 5%
активів у напрямку венчурного інвестування. Це значно збільшило вільний
капітал для капіталовкладень [3, с.197].
Аналізуючи досвід країн, у яких фінансування венчурного бізнесу має
високу ступінь розвитку, можна зробити висновок, що найбільша ефективність
цього напрямку зосереджена на стадії становлення високотехнологічних фірм,
метою яких є реалізація проектів з максимальною доходністю і водночас
реальним ризиком. Увага венчурних інвесторів зосереджується на фірмах, які
за невеликий період часу здатні значно збільшити рівень капіталізації компанії.
Зазначимо, що, в переважній більшості, інвесторів цікавить збільшення
вартості фірм на фондовому ринку. Це незмінно призводить до того що зростає
і вартість частки інвестора. Таким чином, у США венчурне інвестування
пройшло шлях від інвестування ризиків інноваційних підприємств до
становлення системи венчурного капіталу. Система є орієнтованою на весь
цикл, починаючи з розробки технологій, продовжуючи виробництвом і
реалізацією товарів, новітніх технологій та інноваційних ідей. Така система
оптимальна в поєднанні технологічного потенціалу і бажання інноваційного
розвитку з великими фінансовими ресурсами та сучасними методами
управління.
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Венчурне фінансування, за визначенням Європейської асоціації прямого
та венчурного інвестування (European Private Equity & Venture Capital
Association – EVCA), – це акціонерний капітал, який надається професійними
фірмами, які інвестують, одночасно беручи участь в управлінні, в приватні
підприємства, які демонструють значний потенціал зростання, на фазах їх
початкового розвитку, розширення та перетворення [4, с.82].
Варто зазначити, що венчурні капіталовкладення можна розділити на
чотири групи [5, с.166]:
- стартові,
- в період розвитку компанії,
- при реалізації певної операції
- інші.
Стартові інвестиції – найбільш ризикована форма вкладень. Іноді вони
поділяються на дві підгрупи – передстартове і власне стартове фінансування.
Передстартове фінансування (Seed – «компанія для посіву») стосується
найперших етапів підприємницької діяльності. Часто воно здійснюється до
безпосереднього

утворення

підприємства.

Прикладом

може

слугувати

фінансування робіт зі створення прототипу нового виробу і його патентного
захисту, аналізу ринку збуту або надання послуг, правового забезпечення
вигідних франчайзингових договорів і договорів купівлі-продажу, а також з
формування плану підприємницької діяльності, підбору менеджерів і утворення
компанії аж до моменту, коли можна перейти до стартового фінансування.
Стартове фінансування (Start-up) – це інвестування з метою забезпечення
початку

виробничої

сконструйована

діяльності

продукція,

компанії.

підібраний

Передбачається,

колектив

менеджерів,

що

вже

отримані

результати дослідження ринку. Ризик в цьому випадку високий, і вкладення
навряд чи окупляться раніше, ніж через 5-10 років.
Фінансування розвитку, як правило, поділяється на фінансування його
початкової та подальшої стадій [6, с.334].
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Фінансування початкової стадії (Early-Stage) розраховане на надання
допомоги невеликим підприємствам зі значним потенціалом зростання. Як
правило, вони не можуть забезпечити фінансування розвитку за рахунок
кредиту у зв‘язку з нездатністю гарантувати його повернення.
Враховуючи відносно високий ступінь передбаченості результатів
інвестування, ризик капіталовкладень в цьому випадку дещо менше, ніж при
стартовому фінансуванні, але все ще значний.
Часто таким чином фінансуються фірми, що існують менше 3х років і ще
не одержують прибуток.
Фінансування більш пізньої стадії (Expansion) передбачає виділення
коштів підприємствам з діючим виробництвом, що мають великий потенціал,
для розширення, наприклад, за рахунок введення в дію нової виробничої лінії
або створення торгової мережі на нових територіях.
Ризик таких інвестицій значно менше, чим у попередніх випадках, а
термін їх окупності значно коротший (приблизно 2 - 5 років). При цьому
венчурний капітал є альтернативою класичному кредитуванню.
Фінансування певної операції здійснюється як одноразовий акт. Як
правило, кошти виділяються на дуже недовгий термін (наприклад, на 2 роки).
Таким чином фінансується, наприклад, купівля підприємств для певного
клієнта, здійснюється проміжне («мезаніне») фінансування, що забезпечує
діяльність компанії у період між іншими видами фінансування, а також
надаються кошти (і це має першорядне значення) для придбання підприємства
його управлінським персоналом.
Існують й інші різновиди венчурного капіталу, що не входять ні в одну з
перерахованих вище груп. До їх числа відносяться:
- «рятувальне» фінансування, що передбачає виділення коштів для
реалізації заходів, що забезпечують відродження підприємства — потенційного
банкрута;
- заміщуюче фінансування, призначене для заміни частини зовнішніх
ресурсів фірми власним капіталом;
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- фінансування операцій, пов‘язаних з виходом компанії на ринок цінних
паперів.
Технології перетворення капіталу у венчурний (англ. venture – ризикові
дії) мають свої особливості. Власні кошти компаній і тимчасово вільні кошти,
які знаходяться в джерелах позичкового капіталу, згідно з правилами
управління портфелем активів у принципі не можуть стати венчурним
капіталом у повному обсязі. Ним стає лише невелика частина портфеля (в
пенсійних фондах і активах страхових компаній відповідно до законодавства
більшості країн). Фінансування інновацій у вигляді банківських кредитів також
має свої обмеження (необхідність захисту вкладників банків). Базельські
принципи забороняють кредитування підприємств, не здатних обслуговувати та
погашати кредит, тобто таких, які не мають стійких позитивних фінансових
потоків (що властиво для молодих інноваційних компаній).
Капітал для фінансування інновацій, як правило, зосереджується в
спеціальних фондах корпорацій або фінансових інститутах – венчурних фондах
– і лише капітал, який передається інноваційному підприємцю або
підприємству на певних умовах, перетворюється в діючий венчурний капітал.
Переваги та недоліки венчурних інвестицій порівняно з іншими видами
фінансування інновацій наведено в табл.1.1.
Венчурне фінансування передбачає вкладення коштів у малі або середні
та

новостворені

підприємства,

які

займаються

ризиковими

науково-

дослідницькими та конструкторськими розробками. Інвестування відбувається
без забезпечення рухомим чи нерухомим майном або заощадженнями
підприємства. Єдина гарантія інвестора – відповідна частина акцій створеного
бізнесу.
Найбільший ризик для венчурного підприємства – повна або часткова
відстороненість від управління та розподілу доходів, для інвестора –
відсутність впевненості в поверненні вкладених коштів та отримані прибутків.
Всі джерела венчурного фінансування умовно ділять на формальні та
неформальні сектори.
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Таблиця 1.1
Порівняльні характеристики різних джерел фінансування інновацій [7]
Джерела
Державне
фінансування

Обмеження та
вимоги
Соціальна
значущість,
компанія має
відповідати певним
стандартам

Кредити

Ліквідна застава,
стійкий грошовий
потік, кредитна
історія компанії.

Прямі
(стратегічні)
інвестиції

Стійка позиція на
ринку та зрозумілі
перспективи
зростання;
кваліфікований та
досвідчений
менеджмент;
зрозумілість
можливостей
виходу.
Компанія має
показувати:
унікальність ідеї;
потенційне
зростання;
високу потенційну
дохідність
інвестицій;
високу кваліфікацію
керівного
персоналу;
зрозумілість
можливостей
виходу.

Венчурний
капітал

Фінансування

Переваги

Недоліки

Здійснюється навіть у
випадках, коли не можна
отримати фінансування з
Комерційних джерел. Як
правило, вимагає до
сплати менший обсяг
коштів і надається на
більш тривалий період.
Гнучкість у кредитуванні
та
обслуговуванні позики.

Обмеження на
використання.
Труднощі в
отриманні.
Невеликі обсяги.

Інвестор вносить свій
досвід
за певним напрямом
діяльності; інвестор
сприяє у виході з
інвестицій.

Венчурний капіталіст як
власник неконтрольного
пакета акцій,
зацікавлений у
зростанні компанії та
реалізує
свій досвід в управлінні
та
фінансовій сфері, що дає
компанії додатковий
розвиток.

неформального

сектору

відіграє

Ризик
неплатоспроможності,
високі відсоткові
ставки, вимоги до
ліквідної застави.
Інвестор контролює
процес прийняття
рішень.

Процес отримання
фінансування
тривалий та
важкий; інвестор
контролює процес
прийняття рішень;
можливості виходу з
інвестицій можуть
викликати сумніви і
компанія не отримає
інвестицій.

важливу

роль

на

початкових стадіях розвитку венчурних підприємств, формальний сектор
активізується на стадії розширення виробництва та збільшення обсягу продаж.
До

джерел

неформального

сектора
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відносять

особисті

заощадження

підприємця, кошти знайомих і друзів, які іноді носять форму безвідсоткового
кредиту, гранти, кошти благочинних фондів та бізнес-ангелів, пожертвування
спонсорів, кошти спеціалізованих фондів з підтримки науки, бізнес-інкубатори.
Формальний сектор фінансування представлений, фондами венчурного
капіталу, фінансово-промисловими групами і нефінансовими корпораціями,
інвестиційними компаніями венчурного капіталу, інституційними фінансовими
інвесторами.
Джерела фінансування обирають виходячи з обсягу фінансування,
галузевої та територіальної специфіки. Також на вибір джерела фінансування
істотно впливає рівень ризику, який залежить від стадії розвитку венчурного
бізнесу.
Об‘єктом венчурного фінансування виступають підприємства, які
перебувають на ранніх етапах свого становлення та будують бізнес на основі
нових ідей або щойно з‘явившихся технологій (далі стартапи), а також, діючи
підприємствам для їх розширення і модернізації. Сьогодні саме стартапи стали
головною областю фінансування венчурного бізнесу.
Варто зазначити, що венчурний капітал США має свої особливості, які
відрізняють

його

від

капіталу

інших

країн.

Джерелами

венчурного

фінансування можуть бути пенсійні фонди, компанії, що займаються
страхуванням, банки, державні і приватні фонди венчурного капіталу,
інвестиційні компанії для бізнесу різного розміру. Особливе місце у здійсненні
процесу венчурного інвестування займають великі промислові корпорації з
наступною схемою роботи [8]:
– створення та фінансування невеликих фірм для реалізації процесу
виробництва інноваційної продукції, розробленої головною компанією, та
просування її на ринку;
– організація мережі невеликих фірм з інвестиційними функціями, які
забезпечують фінансування на довгостроковій основі і надають позики на
розробку винаходів;
– об‘єднання з організаціями, що безпосередньо займаються венчурним
інвестуванням (страховики, пенсійні фонди, банки), для спеціалізованих
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заходів з інвестування науково-дослідних компаній, при цьому виступаючи
замовниками їхньої продукції.
Ще одною відмінною рисою американського венчурного інвестування є
те, що великі грошові суми (близько 30%) вкладаються у молоді компанії, які
займаються інноваційною розробкою, на початкових стадіях розвитку. Загалом
американський венчурний бізнес орієнтований на підприємства, що займаються
розробками у сфері високих технологій.
Однак, якщо у США венчурний капітал у більшості випадків вкладається
на початковому етапі існування фірми та зосереджується переважно на галузях
з високими технологіями, то в Європі ця фінансова стратегія має інший
напрямок. Тут венчурні інвестиції спрямовані на розвиток базових галузей і
надаються компаніям у більш пізньому, постризиковому періоді на стадії
розвитку чи перетворення (вивільнення або викупу бізнесу).
Венчурінг в Європі має велику залежність від фондового ринку.
Венчурний

капітал

європейськими

знаходиться

державами,

що

на

високому

обумовлено

рівні

інтеграції

між

загальноєвропейськими

тенденціями розвитку. Більшість фондів венчурного спрямування сформована
при участі американського капіталу, найчастіше провідних компаній з розвитку
високих технологій. На сьогоднішній день венчурний ринок наявний не тільки
у розвинених країнах, а й у країнах, які мають економіку перехідного періоду.
Що стосується України, то тут венчурні інвестиції впроваджуються,
незважаючи на перешкоди і проблеми пов‘язані з розвитком підприємництва та
інновацій. Розглянемо найбільш гострі з них [9]:
– обмеженість фінансування з боку державного бюджету, обумовлена
тим, що Україна – це країна пострадянська, фінансування досліджень в якій
здійснювалося головним чином за рахунок державних коштів. На даний час в
державі брак грошових коштів і водночас превалює намагання здійснювати
капіталовкладення саме таким чином;
– слабкість науково-дослідницького сектору. Сучасний дослідницький
сектор України – спадок від колишнього господарського комплексу. Будучи
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потужним на момент існування СРСР, він з часом втратив свою актуальність в
реаліях розвитку сучасних технологій і водночас не зазнав необхідних змін;
– обмеженість законодавчо обумовлених гарантій захисту підприємствінвесторів, які повинні враховувати всі ризики. Для підприємств, що
займаються венчурною діяльністю, не існує діючих компенсаційних схем та
економічного захисту в разі фінансування невдалих проектів. Слабке місце
також полягає у відсутності належного стимулювання процесів інновацій, коли
схеми, що існують, здатні лише на погіршення ситуації;
– відсутність у державі реального інституту, який би захищав
інтелектуальну власність;
– нестача належної кількості фахівців, що професійно працюють у
венчурному менеджменті.
Наявність цих негативних факторів не означає неможливість України
забезпечити
спрямовані

розвиток
на

венчурного

виробництво

конкурентоспроможним

та

підприємництва.
якісного

Продумані

продукту,

високотехнологічним,

який

врахування

кроки,
буде
досвіду

закордонних колег зможуть вивести державу на рівень вирішення проблем
економічного розвитку. Заходи, які потрібні для поліпшення розвитку
венчурного підприємництва, повинні мати державну підтримку у таких
спрямуваннях [10]:
– постійне впровадження розроблених гнучких схем стимулювання
підприємств-інноваторів з боку податкового законодавства;
–

розробка

фінансової

законодавчої

політики

для

інноваційних

підприємств та фондів венчурного спрямування;
– забезпечення сприятливих умов для венчурного фінансування на етапах
піднесення компаній малого і середнього розміру;
– вдосконалення схеми захисту розробок вітчизняних винахідників та
наукових

підприємств, яка

включає захист від

порушень в частині

інтелектуальної власності та підтримку з боку держави патентів міжнародного
зразку;
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– розвиток на державному рівні елементів інноваційної та венчурної
інфраструктур.
Висновки. Отже, найбільша ефективність фінансування венчурного
бізнесу зосереджена на стадії становлення високотехнологічних фірм, які
займаються реалізацією проектів з максимальною доходністю і водночас
реальним ризиком. Свою увагу венчурні інвестори зосереджують на тих
підприємствах, що за невеликий період часу здатні значно збільшити рівень
капіталізації компанії.
Однією з головних причин нестабільного та повільного становлення
венчурного ринку на території нашої держави є відсутність належного розвитку
фондового ринку. Окрім цього, існує потреба у реформуванні системи
законодавчої підтримки з боку держави, перегляді та корегуванні податкового
кодексу. В разі усунення причин, які стають на перешкоді системи венчурного
ринку в Україні, з‘являться більш сприятливі умови для його розвитку.
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О.В. Нікіфоренко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Досліджено проблеми фінансування закладів в Україні. Обґрунтовано основні
складові дохідної частини освітньої системи держави. Наведено основні
показники рівня фінансування освіти в різних країнах світу.
Ключові слова: заклади освіти, джерела фінансування, бюджет.
В

Україні

освіта

визнана

однією

з

найголовніших

складових

загальнолюдських цінностей. Вектор сучасної політики і стратегії держави в
розвитку національної системи освіти спрямований на її подальшу адаптацію
до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в
європейське і світове співтовариство. Головна мета освіти полягає у
задоволенні потреб громадян в освітніх послугах, в інтересах суспільного
розвитку, творчого потенціалу особистості загалом. Якість, ефективність та
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результативність вищої освіти визначається рівнем її фінансового забезпечення,
що обумовлює актуальність дослідження.
Дослідженню проблем фінансування закладів освіти присвятили свої
праці такі вчені, як: О.Ю. Белаш, І.М. Гараєв, В.А. Лазарев, І.Р. Лошенюк,
С.А. Мохначев, Н.І. Пащенко, Х.А. Фасхієв, але залишаються невирішеними
проблеми визначення основних джерел фінансування освітянської галузі.
Метою статті є визначення основних джерел фінансування сучасних
освітянських процесів та обґрунтування видатків державного бюджету на
заклади освіти.
Слід відзначити, що брак фінансування системи освіти викликає безліч не
лише економічних, а й соціальних проблем. До таких проблем можна віднести:
заборгованість по соціальних виплатах та комунальних послугах, ослабленість
системи державного кредитування студентів, припинення фінансування
програм покращення житлових умов науково-педагогічних працівників,
недостатній обсяг фінансування наукової сфери, гальмування інноваційних
програм розвитку освітньої системи [1]. Крім того, необхідність збереження та
розвитку матеріальної та навчально-методичної бази зумовлює залежність
навчальних закладів від коштів, які надходять як плата за навчання студентівконтрактників, що негативно позначається на якості підготовки фахівців та, як
наслідок, конкурентоспроможності ВНЗ [2, c. 45].
Бюджетний кодекс України дозволяє державним навчальним закладам
поєднувати

бюджетне

фінансування

із

власними

надходженнями,

які

утворюються внаслідок надходження плати за послуги, що надаються ВНЗ
згідно із законодавством. Тобто, фактично державним навчальним закладам
надано право реалізовувати свої освітні послуги. Але при цьому слід врахувати
вимоги статті 23 Закону України «Про освіту», якою визначено [4]: «У
навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість
студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням,
повинна становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів,
прийнятих на навчання на перший курс» [5; 6; 7].
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Таблиця 1.1
Форми фінансування освіти [3]
Державне фінансування освіти
- прямого фінансування (з одного або
декількох рівнів державного управління)
на основі кошторисів або нормативів;
- додаткових асигнувань за окремими
категоріальними програмами, заходами
тощо (наприклад програма підтримки
кращих студентів);
- дотацій або субвенцій для вирівнювання
диспропорцій між регіонами;
- фінансування специфічних програм
(кредитування навчання, ваучерна освіта,
харчування малозабезпечених дітей);
- виділення матеріальних ресурсів,
надання пільг;
- за формулою, яка враховує певні
кількісні та якісні показники діяльності
навчального закладу;
- за конкурсом;
- «блокові» гранти;
- на рівні минулого року.

Недержавне фінансування освіти
- кошти одержані на навчання, підготовку
підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів відповідно до укладених договорів;
- плата за надання додаткових освітніх
послуг;
- кошти одержані за науково дослідні роботи
та інші роботи, виконані закладом освіти на
замовлення
підприємств,
установ,
організацій та громадян;
- доходи від реалізації продукції навчальновиробничих
майстерень,
підприємств,
дільниць і господарств від надання в оренду
приміщень, споруд, обладнання;
- дотації з місцевих бюджетів;
- кредити і позички банків, дивіденди від ЦП
та доходи від розміщення на депозитних
вкладах тимчасово вільних позабюджетних
коштів;
- добровільні грошові внески, матеріальні
цінності одержані від підприємств, установ,
організацій, громадян.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що фінансове ресурсне
забезпечення закладу освіти повинно розподілятися наступним чином: 51% –
асигнування з державного бюджету та 49% – власні находження ВНЗ. Ці статті
витрат

фінансуються,

зазвичай,

за

рахунок

студентів-контрактників

(таблиця 1.2).
Ринкові відносини, на які переходить економіка освіти України,
вимагають розгляду діяльності закладів освіти як виробників і продавців
відповідних освітніх послуг. Вартість навчання у державному навчальному
закладі розраховується згідно з вимогами Порядку надання платних послуг
державними та комунальними навчальними закладами [8].
Згідно з ним, встановлення вартості платної освітньої послуги
здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її
наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання
відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її
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надання у повному обсязі. У разі, якщо строк надання платної освітньої послуги
перевищує один календарний рік, а згідно з чинними нормативно-правовими
актами замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у
відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки
сплати.
Таблиця 1.2
Порівняльна характеристика покриття видатків на утримання державних
закладів освіти [6]
Видатки на утримання
навчального закладу
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев‘язувальні матеріали
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Окремі заходи з реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесених до
заходів розвитку (підвищення кваліфікації та
навчання працівників)
Стипендії
Інші
виплати
населення
(страхування
добровільних пожежних дружин)
Інші поточні видатки (оплата податків та
інших платежів до бюджету)
Придбання
обладнання
і
предметів
довгострокового користування
Капітальний
ремонт
житлового
фонду
(приміщень)
Капітальний ремонт інших об‘єктів (навчальні
корпуси)

Економічна
класифікація
видатків
бюджету
2111
2120
2210
2220
2240
2250
2271
2272
2273
2274

Покриття видатків
за
за загальним
спеціальним
фондом
фондом
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2282

-

+

2720

+

-

2730

-

+

2800

-

+

3110

-

+

3131

-

+

3132

-

+

Складовими вартості витрат на надання освітньої послуги є [9]: - витрати
на оплату праці працівників; - нарахування на оплату праці відповідно до
законодавства; - безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 505

капітальні витрати; - індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до
чинного

законодавства.

Оскільки

державні

навчальні

заклади

є

неприбутковими установами, то у вартість навчання не закладається сума
прибутку. Фактично освітня послуга реалізується за собівартістю на рівні
попереднього календарного року, і у разі зміни економічної ситуації в країні
ВНЗ не буде мати чим покривати фактичні видатки на надання освітньої
послуги. Використовуючи методику Порядку, можна обрахувати лише середню
вартість

навчання

використовується

одного

студента,

в

результаті

чого

практично

суб‘єктивна методика оцінки вартості навчання. Не

відповідає вимогам і обмеження, передбачене Законом України «Про освіту»
(ст. 64, п. 6) [4]: «Розмір плати за весь строк навчання або за надання
додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між
навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою,
що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може
змінюватися протягом усього строку навчання» [10, с. 167].
Міжнародні
проекти

Обласні програми
енергозбереження

Освітня субвенція
державного бюджету

ФІНАНСУВАННЯ

Обласні програми
підготовки
кваліфікованих
робітників

Спеціальні фонди
навчальних закладів

Гранти ОДА та
обласних рад

Обласні
програми
«Обдарована
молодь»

Рисунок 1.1 Джерела фінансування навчальних закладів
Джерело: побудовано автором за даними [10]
Порядок не надає алгоритму визначення оплати за весь період навчання.
Також необхідно врахувати, що левова частка витрат при обрахунку освітньої
послуги припадає на заробітну плату з нарахуваннями, розмір якої визначається
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штатом науково-педагогічних працівників і законодавчими актами про розмір
заробітної плати працівників освітньої галузі. Ці видатки жодним чином не
пов‘язані із рівнем інфляції за попередній календарний рік. Тому при обрахунку
вартості навчання у державному навчальному закладі доцільно врахувати [11;
12]: - покриття планових витрат при підготовці фахівця певної спеціальності; відповідність вартості освітньої послуги ринковому попиту та пропозиції; можливість

своєчасного

реагування

на

макроекономічні

процеси,

які

відбуваються в державі.
Загальною

ознакою

для

країн

із

ринковою

економікою

стала

різноманітність джерел фінансування освіти та використання, у тому числі
кредитних ресурсів. В умовах трансформаційної економіки та обмежених
доходів більшості сімей переважають форми державного фінансування.
Розвиток недержавних форм фінансування відбувається поступово.
Перешкодою фінансовій допомозі освіті з боку підприємств та фінансових
структур є непрозорість бюджетного процесу як на рівні окремих навчальних
закладів, так і на рівні району чи міста. Громадським організаціям чи
благодійним фондам важко вступати у контрактні відносини з навчальними
закладами, оскільки вони не можуть наймати працівників для виконання
професійних завдань [13; 14].
Для активізації використання недержавних форм фінансування необхідно
розробити

механізм

звільнення

частини

прибутку,

спрямованих

на

фінансування освітніх програм від оподаткування. Далі більш детально
зупинимось на дослідженні комплексу показників фінансування освіти. Обсяг
фінансування освіти в різних країнах встановлюють у відсотках від ВВП, що
означає їх пряму залежність від рівня розвитку економіки. У тому числі
спостерігаються наступні тенденції: чим вище є рівень розвитку економіки
(величина ВВП), тим більший обсяг фінансових ресурсів має вища освіта.
Основні показники, які характеризують розвиток освіти та її фінансового
забезпечення в різних країнах світу представлено в таблиці 1.3.
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Таблиця 1.3
Основні показники рівня фінансування освіти в різних країнах світу [14]
Показники
1
ВВП на душу населення,
дол.
США
Загальні витрати
на освіту, % ВВП
Державні витрати
на вищу освіту, %
ВВП
Загальні витрати
на освіту на душу
населення,
дол.
США
Витрати на одного
студента за рік,
дол. США
Кількість ВНЗ в
країні, од.
Чисельність
населення, осіб
Кількість
університетів
у
топ – 500, од.
(2015р.)
Персональні
комп‘ютери
на
100 осіб, од.
Користувачі
Інтернету на 100
осіб, од.

Україна

Росія

США

Німеччина

Франція

Японія

Китай

Польща

2

3

4

5

6

7

8

9

3870

19833

46588

37430

34256

33785

7519

19908

5,3

4,1

5,4

4,6

5,9

3,8

4

5,1

2,3

1,2

1,0

1,1

1,3

0,5

-

1,1

205,1

813,1

2515,7

1721,8

2021,1

1283,8

300,8

1015,3

3 121

7 749

29 201

15 711

14 642

15 957

-

19 269

854

689

3301

250

586

721

1135

286

46,6
млн.

142
млн.

316
млн.

80
млн.

65
млн.

127
млн.

1,3
млрд.

38
млн.

0

0

150

37

20

21

28

2

4,5

13,3

80,6

65,6

63,1

40,7

5,7

16,9

44,6

43,4

74,2

82,5

77,5

77,6

34,4

62,5

Представлені в таблиці показники дають можливість виявити наступні
особливості:
1. Частка ВВП, яка витрачається на освіту у більшості країнах
коливається від 3 до 5,9 %. Відносний показник України відповідає загально світовій тенденції та складає 5,3 %. Стаття 61 Закону України про освіту [4]
визначає необхідний обсяг бюджетних асигнувань на сферу освіти у розмірі не
менш 10% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Однак жодного разу з
моменту набуття незалежності Україні не вдавалося вийти на такий рівень
фінансування освіти.
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В той же час, така норма законодавства видається завищеною, оскільки у
світі є лише декілька країн, які витрачають на освіту більше 10% національного
доходу. Це здебільшого невеликі острівні держави, розташовані в Тихому
океані або Карибському басейні.
2. За показниками загальних державних витрат на освіту спостерігаються
певні відмінності між країнами. І хоча відсоток цього показника відповідає
середньо – світовому значенню, в абсолютному грошовому вимірнику маємо
суттєві відмінності, оскільки ВВП з розрахунком на душу населення в
розвинених європейських країнах – значно більший.
3. Має місце суттєві відмінності між країнами і за показником витрат з
розрахунку на одного студента. Так, у розвинених країнах вони знаходяться на
рівні від 9000 до 30000 дол. США, коли в Україні вони складають лише 3121
дол. США.
4.

Не

зважаючи

на

кількість

ВНЗ,

Україна

залишається

не

конкурентоспроможною в глобально - освітньому просторі. Так, жоден ВНЗ
України не входить до ТОП – 500 (станом на 2015 рік).
5. Стан матеріально – технічної бази, яка відображає фінансове
забезпечення ми можемо побачити проаналізувавши показники ПК на 100 осіб і
користувачі Інтернету на 100 осіб. Україна залишається на рівні нижче
середньо – світових тенденцій.
Якщо в Європі, й особливо в скандинавських країнах, роблять акцент на
державному фінансуванні системи освіти, то в розвинутих країнах інших
регіонів світу велика частка інших джерел фінансування вищої освіти. Так, за
даними Організації економічної співпраці й розвитку (ОЕСР) в таких країнах,
як США, Японія, Австралія, Ізраїль, приватні кошти складають більше
половини усіх джерел фінансування вищої освіти. А в Південній Кореї ї Чилі –
сягають 75%. В результаті, в цих державах відзначається високий рівень цін на
вищу освіту. Згідно з інформацією ОЕСР в середньому в Європі плата за
навчання одного студента складала $1100, а в США сягала $5500.
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В Україні до цього часу переважає державне фінансування освіти.
Витрати державного бюджету України на сферу освіти протягом останніх 5
років зросли втричі та в 2015р. склали 26,9 млрд. грн. (3,36 млрд. дол. США)
(рис. 1.2).
При цьому слід зауважити, що річний операційний бюджет, наприклад,
Єльського університету складає майже 3 млрд. дол. США. Основною причиною
такої ситуації є відмінності в базисних підходах до фінансування вищої освіти у
різних країнах.
30

26,6
25

26,9

24,5
21,4

20

19,2

15
13,5
12,1
10

9,9

5

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 1.2 Витрати державного бюджету України на сферу освіти (млрд. грн.)
Джерело: побудовано автором за даними [13; 14]
Основними витратними статтями державного бюджету є асигнування на
середню освіту (42% всіх витрат), вищу освіту (30%), дошкільну освіту (12%)
та

професійно-технічне

навчання

(6%).

Близько

4%

витрачається

на

позашкільну освіту й роботу з дітьми, ще 1% - на післядипломну освіту. Лише
по 0,5% річних бюджетних асигнувань витрачається на матеріально-технічне
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забезпечення учбових закладів і дослідження і розробки у галузі освіти. При
цьому понад 90% державних інвестицій в галузь освіти спрямовується на
утримання – заробітну плату, сплату комунальних послуг, харчування та ін. [15].
Результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні є дещо
суперечливими: якщо брати за основу відносні показники (частину витрат на
вищу освіту у відсотках ВВП), то дані України відповідають ситуації в
розвинених країнах, а якщо взяти до уваги абсолютні показники, то Україна, на
фінансування освіти, виділяє значно менше коштів, порівняно з розвиненими
країнами. Відповідно, слід змінити існуючу норму фінансування освіти в
розмірі 10% від ВВП, оскільки вона є недосяжною та нереальною. Обсяг
фінансування освіти пропонуємо розраховувати на основі соціальних та
економічних показників.
Крім того, існує проблема ефективності розподілу та використання
державних коштів, спрямованих на освіту. Розподіл державних коштів повинен
відбуватися з урахуванням рейтингів ВНЗ та якості підготовки в них фахівців.
Для створення реальних конкурентних умов між ВНЗ необхідно надати їм
більшу автономію. Ті ВНЗ, які будуть розподіляти кошти найефективніше,
підвищать якість освіти, вони і отримають конкурентну перевагу в порівнянні з
іншими [15].
Проблемою, що потребує серйозної уваги держави, також є занепад
науково-дослідної діяльності ВНЗ. Причинами чого є недостатнє фінансування
досліджень, й відсутність стимулів розвивати цю сферу діяльності. Цей аспект
стає основною перешкодою входження українських ВНЗ до світових рейтингів.
Отже, з метою удосконалення фінансового забезпечення закладів освіти
необхідно оптимізувати як джерела фінансування, так і видатки. Збільшення
обсягів власних надходжень державних навчальних закладів від надання
платних послуг обмежується кадровим потенціалом та матеріально-технічним
забезпеченням, а також попитом на такі послуги з боку споживачів. При
визначенні напрямів оптимізації джерел формування фінансового ресурсного
забезпечення закладів освіти важливим є аналіз мотиваційних аспектів та
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платоспроможності населення. У здійсненні бюджетних видатків на утримання
закладів

освіти

спрямований

на

повільно
розвиток,

впроваджується
натомість

програмно-цільовий

домінує

традиційний

метод,
планово-

нормативний підхід, зорієнтований на експлуатацію, утримання.
Тому для забезпечення конкурентоспроможності та виживання в
сучасних умовах навчальні заклади, які перебувають у державній власності,
повинні перебудувати стратегію і тактику своєї економічної діяльності.
Причому її основні напрями мають бути зосереджені на визначенні політики
ціноутворення у межах видатків формування загального і спеціального фондів.
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населення, як складової соціальної політики. Визначено ряд проблем, які
впливають на соціальне забезпечення та запропоновані напрями розвитку
соціального захисту населення на регіональному рівні.
Ключові слова: соціальний захист населення, соціальна політика, соціальне
забезпечення, соціальне страхування, соціальна допомога.
Невід‘ємною складовою процесів просування України на шляху до ЄС та
розбудови соціально-зорієнтованої економіки є впровадження науковообґрунтованої соціальної політики, створення ефективної системи соціального
захисту населення. В сучасних умовах в Україні спостерігається системна
економічна криза, одним з проявів якої є інфляція, викликана, зокрема,
хвилеподібним зростанням соціальних виплат та трансфертів, не узгоджених ні
з економічною, ні з демографічною ситуацією в країні. Макроекономічні
наслідки такої ситуації у середньо- та довгостроковій перспективі можуть бути
вкрай негативними, а система соціального захисту взагалі ризикує втратити
свою стабілізуючу та захисну функції.
Особливої актуальності, внаслідок цього, в Україні набуває розробка
наукових засад сучасної, адекватної розвинутій та соціально-зорієнтованій
ринковій економіці системи соціального захисту населення. Активізація заходів
державного управління соціальним захистом населення, та її складової –
системи пенсійного забезпечення, безпосередньо пов‘язані з комплексом таких
питань як досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання
в межах національної економіки, збільшення доходів населення та забезпечення
гідного рівня життя громадян країни тощо. Ці питання мають велике практичне
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значення. Лише на засадах функціонування розвиненої системи соціального
захисту населення Україна може сподіватися на винайдення стабільного шляху
до становлення соціально-зорієнтованої ринкової економіки, гарантовано
втілити стратегію щодо приєднання до складу країн ЄС.
Теоретичні засади функціонування системи соціального захисту населення
в умовах ринкової економіки у своїх працях висвітлили відомі західні вчені:
В. Беверідж, Г. Браун, Г. Ламберт, А. Мюллер-Армак, Х. Мадлен, Г. Сміт,
Дж. Хабермас, С. Хаджес, Х. Хекло та інші. Специфіку реформування системи
соціального захисту населення в умовах трансформаційних перетворень
української економіки проаналізували С. Бандур, С. Біла, В. Близнюк, Т. Заяць,
Т. Ковальчук, Р. Ларіна, Е. Лібанова, В. Мандибура, О. Мартякова, С. Сіденко,
В. Скуратівський, В. Черняк та інші.
Соціальний захист - це система державного гарантування прав громадян
України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законодавством
України. [4].
Метою соціального захисту є надання кожному члену суспільства,
незалежно від соціального походження, національної або расової належності
можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності. Інша мета підтримання стабільності в суспільстві, тобто попередження соціальної
напруженості, яка виникає у зв‘язку з майновою, расовою, культурною,
соціальною нерівністю.
Соціальний захист населення як система, діюча в ринкових умовах, є
комплексом нормативних актів, форм, методів та дій, що мають забезпечити:
установлення передбаченого законом України періодично
оновлюваного гарантованого прожиткового мінімуму. На його
основі визначається нижня межа заробітної плати, формується
система пенсій та допомоги, гарантується обслуговування в
житлово-комунальній та соціально-культурній сферах;
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диференційний підхід до різних соціально-демографічних
верств населення залежно від ступеня їх економічної самостійності,
працездатності та можливості отримання доходів;
реалізацію прав кожного громадянина на працю і отримання
гарантованого мінімуму доходів, достатнього для нормальної
життєдіяльності працюючого та його сім‘ї;
державні гарантії по оплаті найманої праці, встановленням її
мінімального рівня, незалежно від об‘єкта прикладання праці: у
власному

виробництві,

кооперативі,

асоціації,

акціонерному

товаристві або державному підприємстві;
надання різних форм допомоги безробітним: виплати по
безробіттю, організація громадських робіт, перепідготовка та
отримання нової спеціальності, з якої є вільні робочі місця,
створення умов для започаткування власної справи;
державні гарантії щодо підтримки необхідного рівня життя
малозабезпеченим категоріям населення;
індексування

грошових

вкладів

населення

у

випадку

зростання цін на товари та послуги;
грошову компенсацію населенню при здійсненні реформ цін;
розробку та законодавче врегулювання (затвердження) всього
комплексу заходів, що представляють у всій повноті систему
соціального захисту всього населення (працюючих, непрацюючих у
працездатному

стані,

непрацездатних,

підростаючого

покоління,

багатодітних

пенсіонерів,
матерів,

інвалідів,

неповні

та

малозабезпечені сім‘ї) [8].
Соціальний захист містить як пасивні, так і активні заходи підтримки
доходів. Пасивними заходами є соціальна допомога, активними - соціальне
страхування (тобто забезпечення доходів у випадку втрати працездатності чи
роботи), лікування та профілактика хвороб, а також сприяння освіті й
підвищенню кваліфікації.
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Пасивна підтримка надається у вигляді соціальної допомоги - допомоги
суспільства особі або сім‘ї, яка не має достатніх засобів існування. Соціальна
допомога за своєю суттю є адресною, тому що надається лише тим, хто її
потребує. Через соціальну допомогу соціальний захист виконує свою
лікувальну, реабілітаційну функцію, яка полягає в тому, щоб допомогти людям,
які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вберегтися від зубожіння і не
опинитися на узбіччі суспільства.
Проте не менш важливими є також заходи, спрямовані на запобігання
ситуаціям, які загрожують добробуту людини, стимулювання активності особи.
Соціальний захист виконує свою превентивну, запобіжну функцію шляхом
захисту особи та її сім‘ї від втрат доходу, пов‘язаних з безробіттям, старінням,
хворобою або смертю, та поліпшення її добробуту через соціальні служби й
економічну допомогу на виховання дітей. Система соціального захисту
включає програми зайнятості, соціального страхування, охорони здоров‘я та ін.
Державне соціальне забезпечення є складовою системи соціального
захисту і виконує функцію нагромадження та розподілу коштів соціального
захисту, призначених на соціальну допомогу, виплати по соціальному
страхуванню тощо. Соціальне забезпечення включає пенсії й різного роду
допомоги. Таким чином, під соціальним забезпеченням розуміють заходи
матеріальної підтримки особи та сім‘ї з боку держави і суспільства. До системи
соціального захисту слід віднести також соціальні нормативи - гарантовані
державою мінімальні рівні винагороди за працю, стипендіального та
соціального забезпечення. Схематично співвідношення соціального захисту,
соціального забезпечення і соціальної допомоги зображене нижче [1].
Таким чином, існує єдність трьох головних складових соціальної політики:
1) соціальна допомога, що гарантує громадянам, які опинилися за межами
бідності і неспроможні через різні причини забезпечити собі життєвий мінімум,
можливість психофізичного виживання в кризових соціально-економічних
умовах;
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2) соціальне забезпечення, що гарантує нормальний рівень існування
людини і відшкодування втрат регулярного прибутку, компенсація додаткових
втрат у зв‘язку з інфляційними процесами, упередження причин, що призводять
до втрати регулярного прибутку внаслідок припинення виробництва тощо;
3) соціальні послуги, що забезпечують високий рівень трудової активності,
участі в громадянському житті (програми професійної перекваліфікації,
створення додаткових робочих місць та ін.).
Такий підхід передбачає зміну соціальних функцій держави. З одного боку,
вона повинна створювати умови для того, щоб населення було спроможне
власними силами вирішувати більшість соціальних проблем. З другого необхідно надавати певну допомогу громадянам та їх родинам, якщо вони не
можуть власними силами з різних причин (хвороби, інвалідності, похилого віку
тощо) підтримувати необхідний мінімальний життєвий рівень.
Глобальна тенденція до децентралізації, регіоналізації і муніципалізації
соціальної політики знайшла своє відображення і в розвитку місцевого
самоврядування. В Україні роль органів місцевого самоврядування у вирішенні
соціальних проблем значно зросла, що обумовлено цілою низкою факторів [3].
По-перше, масштаби країни визначають необхідність адаптації соціального
захисту до різноманітності місцевих умов.
По-друге, власне у віданні органів місцевого самоврядування містяться
питання утримання і розвитку соціальної сфери, до яких у тому ж числі
відносять організацію, утримання і розвиток установ освіти, охорони здоров‘я,
соціального

забезпечення;

соціальну підтримку і

сприяння

зайнятості

населення.
Практично всі органи місцевого самоврядування здійснюють місцеві
програми соціальної підтримки населення додатково до виплат пільг і
допомоги, передбачених законодавством - від разової допомоги в грошовій і
натуральній

формі

до

створення

обслуговування.
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комплексних

центрів

соціального

Основною задачею регіонального управління соціальним захистом є
реалізація

державної

соціальної

політики

в

окремих

адміністративно-

територіальних одиницях України. Для цього в структурі органів місцевого
самоврядування створені відділи і управління по соціальному захисту
населення.
Місцеве управління соціальним захистом населення діє в рамках
регіонального. Система органів управління складається з районних і міських
установ соціального захисту, аналогічних за змістом регіональним органам.
Місцевий рівень є останнім у вертикалі системи соціального захисту населення
і виконує специфічну роль сполучної ланки між об'єктом соціального захисту населенням - і всією системою соціального захисту.
Важливим елементом функціонування системи соціального захисту є
принципи, на яких вона будується. До них можна віднести:
загальнодоступність соціального захисту для всіх громадян;
наявність законодавче встановлених засад соціального захисту;
законодавче закріплена міра відповідальності суб'єктів соціального захисту
щодо забезпечення гідного рівня життя населення;
відповідність основних норм соціального захисту рівню економічного
розвитку.
Реалізація

вищезазначених

принципів

потребує

удосконалення

та

реформування в Україні системи соціального захисту.
Нарешті, саме з місцевими органами влади багато в чому пов‘язані
очікування населення у сфері соціального захисту. Опитування громадської
думки показують зростання позиції місцевого самоврядування в рейтингу
соціальної відповідальності на перші місця.
Сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в контексті проблеми,
що розглядається, потребує значної уваги до пошуку оптимальних шляхів
надання соціальної допомоги та послуг на місцевому рівні. Запровадження
нових і вдосконалення діючих соціальних програм дають можливість
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оптимізувати

управління

системою

соціального

захисту

населення

на

місцевому рівні, забезпечити високу якість та оперативність надання послуг
найвразливішим громадянам і сім‘ям.
Вирішення зазначених вище проблем потребує розробки концептуальних
напрямів розвитку соціального захисту населення на регіональному рівні з
посиленням адресності надання соціальної допомоги найменш захищеним
верствам населення та створенням адекватної системи управління соціальним
захистом виходячи з пріоритетності задоволення потреб населення в умовах
ринкових перетворень у суспільстві.
Аналіз ходу економічних перетворень останніх років свідчить, що
соціальні втрати України за ці роки досягли максимального розміру, становище
найбільш вразливих верств населення оцінюється як критичне.
Соціальний захист та допомога населенню повинні бути диференційовані в
залежності від рівня доходу, міри працездатності, а в окремих випадках - за
принципом зайнятості в суспільному виробництві.
Диференційований підхід до вибору форм і заходів соціального захисту
гарантує: для працездатного населення - створення належних умов праці і
робочих місць; для непрацездатних (або працездатних, які за певних обставин
потребують державної підтримки), пенсіонерів та інвалідів - соціальне
гарантований рівень життя та підтримку держави; для деяких особливо
вразливих верств населення - розробку та впровадження спеціальних програм
соціальної підтримки.
Дієвою формою, яка відображає диференційованість соціального захисту, є
адресна допомога категорій населення, найбільш потребуючих такої підтримки.
В наш час в Україні соціальний захист вразливих верств населення
здійснюється шляхом таких форм та заходів [3]:
1. виплати пенсій за віком, з інвалідності, в разі втрати годувальника, за
вислугу років, за особливі заслуги перед Україною, соціальних пенсій; виплати
державних допомог (трудові допомоги, соціальні допомоги, допомога тим, хто
доглядає психічно хворих; допомоги при малозабезпеченості);
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2. виплати адресної соціальної допомоги (житлово-комунальні субсидії;
адресна допомога малозабезпеченим сім'ям);
3. соціальне обслуговування непрацездатних (стаціонарне обслуговування,
обслуговування на дому тощо);
4. надання пільг ветеранам війни, інвалідам, особам, які мають особливі
заслуги перед Україною.
Отже, соціальний захист в Україні реалізується через матеріальне
забезпечення

економічно

активного

населення

(шляхом

соціального

страхування); пенсійне забезпечення; соціальну допомогу найбільш вразливим
категоріям; матеріальну допомогу сім'ям з дітьми; компенсації, індексації та
пільги населенню; соціальне обслуговування тощо. Таким чином, соціальний
захист здійснюється за допомогою соціального забезпечення та соціальної
допомоги [7].
Система

соціального

захисту

інвалідів

передбачає

пенсійне

обслуговування; соціальні допомоги; реабілітаційні програми та заходи щодо
активізації

життєдіяльності

інвалідів

(можливості

працевлаштування,

соціально-побутові та медичні заходи, інші програми).
Важливою умовою досягнення в суспільстві соціальної стабільності є
реформування системи соціального захисту, головною метою якого є
розширення соціальної бази перетворень на основі стабілізації життєвого рівня
населення,

зменшення

тягаря

наслідків

економічних

реформ

для

найуразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної адаптації
населення до цих перетворень.
Основними напрямами удосконалення державного управління системи
соціального захисту населення в Україні на сучасному етапі є:
перехід від бюджетного до страхового принципу фінансування значної
частини видатків на соціальний захист населення;
запровадження єдиного соціального внеску;
упровадження

єдиної

системи

збору

та

обліку

загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
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внесків

на

створення окремої структури, основною функцією якої є адміністрування
збору та обліку єдиного соціального внеску.
Серед головних напрямків реформування слід виділити: розвиток
пенсійного забезпечення та пенсійного страхування; впровадження системи
медичного страхування; реформування системи соціальної допомоги, розвиток
адресної допомоги; соціальне забезпечення жінок, дітей, молоді; забезпечення
інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в різних
сферах життя суспільства тощо.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ
У статті розглянуто питання управління фінансовою стійкістю банків,
обґрунтовано її теоретичні засади. Проаналізовані фактори, що впливають на
зниження рівня фінансової стійкості. Розкрито сутність механізму управління
фінансовою стійкістю комерційних банків.
Ключові слова: банк, фінансова стійкість, поточна фінансова стійкість,
перспективна фінансова стійкість, фактори-стимулятори.
У зв‘язку з дестабілізацією банківського ринку під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів значну роль відіграє забезпечення фінансової стійкості не
лише для окремого банку, а й для всієї банківської системи. Проблема
забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків присутня у розвинутих
країнах ринкового типу та набула загальнонаціонального значення і для України,
що значною мірою зумовлено специфікою розвитку вітчизняних банків. Саме
тому ефективне управління та забезпечення власної фінансової стійкості в умовах
економічної глобалізації має бути обов‘язком та основним стратегічним
завданням кожного комерційного банку.
Дослідженням даної проблематики займалися як зарубіжні, так і вітчизняні
науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості
банків значну увагу приділили такі зарубіжні науковці, як Р. Дж. Кемпбелл,
Р. Л. Міллер, П. С. Роуз. Також слід відмітити значний вклад російських
науковців: Г. С. Панової, Ю. С. Масленченкова, О. Б. Ширінської. Даним
аспектам приділяли увагу й вітчизняні науковці, зокрема О. Д. Вовчак,
О. В. Дзюблюк, В. П. Пантелєєв, С. П. Халява, досліджуючи теоре- тичні
аспекти та проблеми регулювання фінансової стійкості банків; Л. А. Клюско,
С. А. Святко – при визначенні складових стійкості, розгляді питань аналізу й
оцінки фінансової стійкості банку; В. М. Кочетков – при обґрунтуванні
методологічних та організаційних засад управління фінансовою стійкістю банків.
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Метою статті є обґрунтування теоретичних засад фінансової стійкості
комерційних банків і дослідження основ механізму управління фінансовою
стійкістю як форми її практичного забезпечення у сучасних умовах.
Високоефективне функціонування, достатнє нарощування фінансових
ресурсів і раціональне управління ними характеризує належний рівень
фінансової стійкості, котра повинна бути не лише короткочасним досягненням
банків, а й стратегією їхнього розвитку.
Насамперед необхідно розглянути теоретичні підходи провідних науковців
щодо

визначення

сутності

поняття

―фінансова

стійкість‖.

Так,

Ю. С. Масленченков зазначає, що фінансова стійкість банку характеризує стан
кредитної установи в ринковому середовищі, яке забезпечує цілеспрямованість
його руху в сьогоденні та прогнозній перспективі [5, с. 25]. С. А. Святко та
Р. І. Міллер визначають фінансову стійкість як складову характеристику
фінансової стабільності, його надійності, показниками якої є капітальна
стійкість, ліквідність, прибутковість та ризик банку [8, с. 49]. Н. О. Крейніна
трактує поняття фінансової стійкості банку як одну з характеристик відповідності
структури джерел фінансування структурі активів, яка визначається на основі
співвідношення різних видів джерел фінансування та його відповідності складу
активів [4, с. 33].
Слід зазначити, що на даному етапі розвитку банківської системи в умовах
глобалізації, науковці не дійшли до єдиного визначення поняття ―фінансова
стійкість‖. Але, узагальнюючи різні точки зору, можна зробити висновок, що
фінансова стійкість є фундаментальною складовою фінансової стабільності
банку, показником, що характеризує ефективність реалізації банківських
продуктів і наданих послуг, а також визначає фінансово-економічний стан
банківської установи та її надійність на фінансовому ринку.
У той же час важливо розрізняти такі поняття, як ―поточна фінансова
стійкість‖ та ―перспективна фінансова стійкість‖. Поточна фінансова стійкість – це
ситуативна характеристика банку на момент проведення аналізу. Перспективна
фінансова стійкість – це ймовірність того, що фінансові можливості банку
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протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям, тобто ймовірність
того, що банк проявить себе як стійкий у фінансовому плані [6, с. 60].
На фінансову стійкість банківської системи впливає безліч факторів, які,
залежно від якісних і кількісних характеристик їх впливу, мають як позитивне,
так і негативне значення. Вони поділяються на фактори-стимулятори та
фактори-дестимулятори. До стимуляторів відносять фактори, високі значення
яких бажані з економічної точки зору та свідчать про сприятливі умови для
підвищення рівня конкурентоспроможності банку. До дестимуляторів належать
фактори із

протилежними

якостями. Однак внаслідок орієнтації банків на

обслуговування певних цільових сегментів ринку банківських послуг, одні й ті
самі фактори можуть бути як стимуляторами, так і дестимуляторами [1, с. 43].
На думку В. В. Рисіна, на зменшення рівня фінансової стійкості вітчизняних
банків можуть впливати такі фактори: зниження якості банківських активів;
втрата довіри з боку вкладників; істотне падіння курсу національної валюти;
зниження ліквідності; зменшення капіталізації банків; скорочення ресурсної
бази банків; зростання процентних ставок; збільшення обсягів неповернутих
валютних кредитів; складнощі із залученням нових інвестицій, зумовлені
кризовими явищами на європейських фінансових ринках, та зниження
кредитних рейтингів значної частини українських банків [7, с. 29–30].
До зазначених факторів В. В. Коваленко [3, с. 6] додає такі: високі ризики
кредитування;

залежність

банківської

системи

від

фінансового

стану

підприємств-позичальників; зростання ризиків, пов‘язаних із фондовим
ринком; проблеми з поверненням зовнішніх запозичень; рівень капітальної бази
банківської системи та досить низька якість ресурсів; проблеми рефінансування
банків; політичне втручання в діяльність банківської системи.
Управління

фінансовою

стійкістю

комерційних

банків

передбачає

об‘єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване
управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких
управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості.
Зокрема, це може бути впорядковано та відображено у сформованому цілісному
механізмі.
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Таким чином, механізм управління фінансовою стійкістю комерційних
банків може бути визначено як сукупність методів та інструментів управління,
які суб‘єкти управління застосовують і спрямовують на забезпечення
фінансової стійкості банків. Механізм управління фінансовою стійкістю є
цілісною системою взаємопов‘язаних елементів, що відображають відповідні
заходи банківського менеджменту з управління фінансовою стійкістю
комерційних банків. Для чіткого розподілу функціональних обов‘язків суб‘єктів
управління та методів регулювання фінансової стійкості необхідно виділити в
механізмі управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки та
елементи. Кожний блок даного механізму складається з певних елементів, які,
у свою чергу, йому підпорядковані та визначають зміст того чи іншого блоку.
Складовими блоками механізму є такі [2, с. 48]:
1) суб‘єкти механізму управління фінансовою стійкістю комерційних
банків;
2) об‘єкт механізму управління фінансовою стійкістю комерційних
банків;
3) процес управління фінансовою стійкістю комерційних банків, що
охоплює такі елементи: методи управління та інструменти управління.
Перший блок даного механізму охоплює суб‘єктів управління, якими є
відповідальні особи чи групи осіб, органи банківського регулювання, які
уповноважені приймати управлінські рішення та вживати відповідні заходи
щодо здійснення регулювання, контролю за всіма стадіями процесу управління
фінансовою стійкістю банків. Суб‘єкти управління мають відповідати за
ефективність і безперервність функціонування механізму управління фінансовою
стійкістю

банків.

Від

компетентності

управлінців,

якості

менеджменту

залежатиме рівень фінансової стійкості кожного банку.
Другий блок механізму охоплює об‘єкт управління, яким є фінансова
стійкість комерційного банку, що визначається через такі характеристики:
рівень капіталізації; якість активів; якість зобов‘язань; рівень платоспроможності
та ліквідності; рівень прибутковості; якість управління капіталом, активами й
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зобов‘язаннями, платоспроможністю, ліквідністю і прибутковістю; рівень
чутливості банку до ризиків і якість управління ними.
Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою
стійкістю комерційних банків, що має специфічні особливості як на
макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях.
У свою чергу, сам процес управління фінансовою стійкістю передбачає
застосування певних методів, основними з яких [2, с. 52] є:
1. Планування – передбачає необхідність постановки цілей, визначення
тактики та стратегії досягнення основної мети (забезпечення фінансової
стійкості банку). Саме фінансове планування в механізмі, що розглядаємо,
слід спрямовувати на перетворення стратегічної мети у конкретні
(абсолютні

та

відносні)

значення

фінансових

показників

через

використання відповідних інструментів.
2. Аналіз основних елементів, що визначають стійкий фінансовий стан
комерційного банку. Аналіз дає змогу виявити причинно-наслідкові зв‘язки
різних аспектів діяльності банку. Саме за допомогою аналізу можна швидко
розрахувати, як змінюються фінансові показники, що визначають рівень
фінансової стійкості, та відповідно до цього прийняти обґрунтоване
управлінське рішення, спрямоване на її забезпечення.
3. Оцінка та регулювання фінансової стійкості комерційних банків, що
здійснюють за

допомогою комплексу прийомів

та

методик. Слід

підкреслити, що можна виділити напрямки оцінки фінансової стійкості
комерційних банків та регулювання нею: по-перше, пряме (зовнішнє)
регулювання й обов‘язкова оцінка; по-друге, саморегулювання (внутрішнє
регулювання) та самостійна (ініціативна) оцінка.
4. Контроль полягає у перевірці відповідності отриманих результатів
запланованим
підвищенню

показникам,
рівня

оптимальні

фінансової

стійкості

значення

яких

комерційного

сприяють

банку.

Для

належного контролю за рівнем фінансової стійкості банків та ефективного
управління останньою слід дотримуватися проходження всіх стадій
контролю як з боку органів нагляду, так і комерційних банків.
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Проаналізувавши теоретичні засади фінансової стійкості, слід зазначити, що
науковці не дійшли до єдиної думки при визначенні даного поняття. Але,
узагальнюючи різні точки зору, можна зробити висновок, що фінансова стійкість
є фундаментальною складовою фінансової стабільності банку, показником, що
характеризує ефективність реалізації банківських продуктів та наданих послуг,
а також визначає фінансово-економічний стан банківської установи та її
надійність на фінансовому ринку.
Для забезпечення фінансової стійкості комерційного банку досить
важливим є узгодження управлінських рішень та досягнення певних
пропорцій між усіма складовими компонентами механізму управління
фінансовою стійкістю. Все це позитивно вплине на досягнення цілей банку та
підвищення його конкурентної позиції на банківському ринку.
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УДК: 658.15
Д. В. Омельчук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В КРИЗІ
У статті розглянуто поняття управління
фінансове

управління,

управління,
чинників,
сучасному

фінансовий

антикризовий
що

визначають

підприємством, контролінг,

контролінг,

фінансовий
специфіку

антикризове

контролінг.

фінансове

Розглянуто

інструментарію

перелік

контролінгу

на

підприємстві, визначено особливості і специфічні завдання

фінансового контролінгу на підприємствах, що знаходяться в кризі, та
виокремлено причини його впровадження на підприємстві.
Ключові слова: контролінг, фінансове управління, фінансовий контролінг,
антикризове фінансове управління, антикризовий фінансовий контролінг.
Фінансова криза на рівні підприємств, потребує інноваційних підходів до
її вирішення. Основою формування стратегії і тактики нейтралізації та
подолання кризи є антикризова концепція, в якій мають бути наведені
результати фінансової діагностики підприємства, оцінка причин кризи,
проблемні сектори та слабкі місця, цільові орієнтири антикризового
управління, напрямки подолання кризових проявів. Однією з причин низької
ефективності антикризових заходів у корпоративному секторі вітчизняної
економіки є дефіцити в інформаційному та методичному забезпеченні
стратегічного і оперативного антикризового планування, а також неналежне
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функціональне та інструментальне супроводження реалізації запланованих
заходів. Антикризовий фінансовий контролінг спрямований на вирішення
проблематики розробки та імплементації дієздатної антикризової концепції. Як
інноваційний ресурс корпоративних фінансів та антикризового менеджменту,
контролінг

репрезентує

сукупність

інструментів,

які

забезпечують

інформаційне забезпечення, методичну підтримку, координацію, моніторинг та
контроль реалізації антикризових фінансових рішень.
Розбудова системи антикризового фінансового контролінгу з наступною
його

трансформацією

у

класичний

фінансовий

контролінг

має

бути

домінуючою складовою антикризової концепції будь-якого підприємства.
Цільові орієнтири, функції та інструменти антикризового контролінгу доцільно
підпорядковувати цілям та завданням антикризового управління. Це передбачає
тісну інтеграцію підсистеми фінансового контролінгу у систему антикризового
управління.
Питання антикризового фінансового управління та антикризового
фінансового контролінгу на підприємствах є предметом дослідження багатьох
вітчизняних та зарубіжних науковців. Досить відомими широкому загалу та
ґрунтовними є праці Азаренкової Г.М., Давиденко Н.М., Зятковського І.В.,
Лігоненко Л.О., Бланка І.О., Терещенка О.О., Островської О.А., Кристека У.,
Гляйснера В., Вайсенбергер Б. Окремі складові новітнього підходу до
інформаційного

та

методичного

забезпечення

антикризових

рішень

і

фінансового контролінгу містяться у працях Бабяк Н.Д., Білик М.Д., Грешка
Р.І., Івасіва І.Б., Зимовця В.В., Ковальова А.І., Костирко Л.А., Швиданенко Г.О.,
Хорвата П. Однак цілісна парадигма антикризового фінансового контролінгу,
як інноваційної системи методичної, консалтингової та інформаційної
підтримки антикризових рішень, у вітчизняній науковій літературі досі
відсутня. Водночас, практика засвідчує необхідність постійного удосконалення
методів та інструментів фінансового оздоровлення підприємств, розробки та
імплементації інноваційних антикризових продуктів у фінансовій діяльності
підприємств.
530

Для

з‘ясування

сутності

антикризового

фінансового

контролінгу

вважається за доцільне спочатку провести дослідження наступного ланцюга
дефініцій: управління підприємством – контролінг - фінансове управління –
фінансовий контролінг - антикризове фінансове управління – антикризовий
фінансовий контролінг. Визначимо коло функцій та завдань, які покладаються
на відповідні організаційні рівні. У традиційному розумінні діяльність з
управління підприємством включає в себе наступні фази: постановка проблеми,
пошук альтернатив щодо вирішення проблеми, оцінка альтернативних варіантів
рішення, прийняття рішення, фаза реалізації та контролю. Причому перші
чотири фази можна умовно віднести до періоду планування діяльності, а
останні дві до періоду імплементації планових завдань. Загальновідомі функції
управління (планування, прийняття рішень, організація, контроль тощо)
походять від часткових управлінських процесів і характеризують ці процеси
[11].

Не

потребує

доведення

та

обставина,

що

для

гармонійного

функціонування окремих підсистем управління необхідною є їх координація. У
цьому контексті ряд авторів (Й. Вебер, П. Хорват, С. Фалько, О. Терещенко, Н.
Бабяк) виокремлюють функціональний блок контролінгу як окрему підсистему
системи управління, завданням якої є забезпечення внутрішньосистемної,
орієнтованої на результат функції координації діяльності, показників, ресурсів,
інформаційного забезпечення. Елементи системи управління при цьому
набувають вигляду, як це показано на рисунку1 [12, с.18 ].
Система управління
Система планування

Система управління
персоналом

Система контролю

Система контролінгу

Інформаційна
ситема

Організаційна система

Рисунок 1. Система управління підприємством
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Як випливає з рисунку 1, контролінг є центральною підсистемою системи
управління. Він стає однією з найважливіших ланок, яка робить можливим
відстеження взаємозв‘язків «стратегія – операційний рівень» і встановлення
взаємозв‘язків між окремими функціональними підрозділами [3, с.145]. Місце
та роль контролінгу в системі управління особливого значення набувають у
зв‘язку з необхідністю узгодження та координації управлінських рішень одних
рівнів менеджменту, від яких залежать результати діяльності та рішення інших
рівнів. На наш погляд, з точки зору цілісної системи управління контролінг
можна вважати окремою підсистемою, яка спрямована на функціональну
підтримку, як системи управління в цілому, так і окремих її субсистем.
Водночас,

відносно

окремих

ланок,

що

формують контролінг

він є

повноцінною системою.
Система антикризового управління фінансами за підходом, обґрунтованим у
працях

О.

управління)

Терещенка включає
–

ризики

та

в

себе

фінансова

керовану підсистему (об‘єкти

санація;

суб‘єктів

антикризового

управління (осіб, які з інституційного боку реалізують специфічні завдання
антикризового менеджменту), фінансовий механізм антикризового управління
та задіяні до антикризового управління групи інтересів [4, с. 15]. Вважаємо,
що зазначена модель системи була б більш повною, якби в ній було
відображено місце антикризового фінансового контролінгу, із вказівкою на
цільові орієнтири,

завдання та специфічні інструменти антикризового

управління. Контролінг має гарантувати дієздатний менеджмент у кожній сфері
та кожному функціональному підрозділі і, виконуючи функцію «управління
управлінням», робить можливе вирішення проблем підприємства [4, с. 146].
Окремі автори ставлять знак рівності між фінансовим менеджментом та
контролінгом, упускаючи при цьому засадничу різницю між функцією
управління
управлінських

фінансами
рішень.

та

аналітично-інформаційною

Не можна

підтримкою

ототожнювати поняття «фінансовий

менеджмент» та «фінансовий контролінг» лише через зовнішню ідентичність їх
завдань. На думку цього науковця, контролінг в аспекті функцій фінансів
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залишається

лише

набором

застосування

яких

сприяє

довільних інструментів аналізу, своєчасне
якіснішому

процесу

прийняття

рішень

менеджерами у фінансовій сфері. Водночас, значення контролінгу зростатиме
завжди, коли для досягнення цілей, встановлених власниками буде необхідна
якісна координація всіх структурних підрозділів підприємства [1, с. 145]. Для
розуміння функціональних завдань контролінгу, звернемося до класифікації
основних напрямків та завдань фінансового контролера (таблиця 1).
Як бачимо, діапазон завдань контролінгу поширюється як на питання
координації та контролю, так і на методичне та консультативне забезпечення
управлінських рішень. Водночас, у наведеній класифікації відсутні специфічні
завдання фінансового контролінгу, які він має виконувати у разі здійснення
антикризового управління підприємством.
Таблиця 1
Напрямки діяльності і завдання фінансового контролера
НАПРЯМКИ
1. Координація

2. Фінансова
стратегія

3.Бюджетування

4. Внутрішній
контроль

5.Контролінг
ризиків

ЗАВДАННЯ
координація окремих підсистем системи управління;
координація стратегічних та оперативних цілей і завдань;
забезпечення інтеграції систем ризик-менеджменту та планування;
узгодження стратегічного та оперативного планування.
координація та методичне забезпечення процесу розробки і реалізації
фінансової стратегії;
вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури
підприємства до обраної стратегії розвитку;
портфельний аналіз (продукції, діяльності)
визначення об'єктів та інструментів планування;
розробка та удосконалення фінансової структури підприємства;
вдосконалення методик прогнозування та бюджетування;
організація та імплементація процесу планування (бюджетування)
експертиза управлінських рішень, пов‘язаних з витратами;
бюджетний контроль;
підготовка рапортів (внутрішня звітність);
підготовка консолідованого звіту про виконання бюджетів та
пропозицій щодо корекції планів та діяльності;
контроль дотримання внутрішнього регламенту та законодавства.
ідентифікація, аналіз ризиків, розробка заходів щодо їх нейтралізації;
виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві;
своєчасне реагування на появу нових шансів та можливостей;
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6. Внутрішній
консалтинг та
методичне
забезпечення

7. Інформаційне
забезпечення
менеджменту

методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів;
консультування керівництв підприємства та структурними
підрозділами; вироблення пропозицій щодо вирішення можливих
конфліктів інтересів на всіх рівнях;
розробка та координація системи матеріального стимулювання
центрів фінансової відповідальності підприємства;
методичне забезпечення фінансової діагностики підприємства,
інтерпретація її результатів
організація системи управлінського обліку;
визначення складу, термінів подання, обсягів та цілей управлінських
звітів для різних користувачів;
аналіз та удосконалення документообороту підприємства;
оцінювання якості функціонування систем автоматизації і
вироблення пропозицій з поліпшення роботи цих систем;
підбір, участь у розробці та удосконаленні систем автоматизації руху
інформаційних потоків на підприємстві.

Вивчення наукового здобутку фахівців, які займаються проблематикою
фінансового контролінгу дозволяє зробити висновок, що питання розвитку
фінансового контролінгу є досить багатогранним. Акценти у дослідженнях
ставляться переважно на питаннях стратегічного контролінгу, контролінгу
витрат, вартісно-орієнтованого контролінгу, ролі інформаційних технологій у
процесі реалізації

контролінгом своїх

функцій.

Водночас, особливості

функціонування фінансового контролінгу у період фінансово- економічної
кризи залишаються поза увагою більшості дослідників. Так, згідно

з

результатами дослідження еволюції контролінгу, на його розвиток вплинули
такі засадничі чинники:
- утвердження «ринку продавця» та епоха «ринку покупця»;
- глобалізація ринків збуту, виробництва, ресурсного
забезпечення;
-

глобалізація фінансових ринків, що висунула на перший план

«якісне управління» та «вартісно-орієнтоване управління». Контролер при
цьому перетворюється в технолога з менеджменту і є повноцінною
складовою топ- менеджменту [1].
Окреслений перелік чинників, що визначають специфіку інструментарію
контролінгу на сучасному підприємстві, доцільно доповнити фактором
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перманентних

фінансово-економічних

криз

під

впливом

яких

ведуть

фінансово-господарську діяльність підприємства. Зазначені кризи зумовлюють
комплекс причин, що ускладнюють господарську діяльність та погіршують
фінансовий стан суб‘єктів господарювання. Ці причини можуть призвести до
кризової ситуації та банкрутства підприємств. З іншого боку, сама природа
ведення бізнесу за конкурентного ринкового середовища, глобалізації ринків
збуту та постачання факторів виробництва, наявності інформаційної асиметрії
та загрози принципал-агент конфліктів генерує як зовнішні, так і внутрішні
причини

кризи

на

підприємствах.

Відтак,

підприємства

повинні

запроваджувати захисні системи, які з одного боку попереджували б
внутрішню кризу, а з іншого – дозволяли б її вчасно локалізувати. Створення
такого роду систем належить до компетенції антикризового фінансового
контролінгу. Антикризові механізми мають бути закладені в ідеологію
контролінгу як такого.
Визначимо особливості фінансового контролінгу на підприємствах,
що знаходяться в кризі. Загалом, у науково-практичних джерелах з питань
контролінгу, залежно від пріоритетів, завдань та інструментарію, в системі
контролінгу умовно виокремлюються дві опції: контролінг, спрямований на
підтримку

управлінських

рішень

(обґрунтування

власних

рішень

менеджменту) та контролінг, спрямований на управління поведінкою (вплив
на рішення інших осіб). В умовах фінансової кризи важливими є обидві опції.
Так,

кризова

ситуація

характеризуються

зростаючою

необхідністю

забезпечення оперативною та релевантною інформацією для прийняття
скоординованих
підтримку

антикризових

управлінських

рішень.

рішень,

Контролінг,

зводиться

до

зорієнтований

координації

на

системи

управління, складовою якої є він сам.
Непередбачуваність внутрішнього та навколишнього середовища у
період кризи ускладнює оцінку результативності виконання агентами
делегованих

завдань,

що

створює

сприятливі

можливості

для

їх

опортуністичної поведінки. Агенти, які не в змозі досягти визначених
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цілей через несприятливі кризові умови можуть бути демотивовані або ж йти
на надмірні ризики для досягнення своїх цілей. У цьому зв‘язку, у рамках
контролінгу поведінки слід застосувати інструменти мотивації та контролю
таким чином, щоб спрямувати поведінку усіх учасників фінансових відносин
на досягнення цільових антикризових орієнтирів підприємства. Ключовими
проблемами, які слід при цьому вирішити є асиметричний розподіл інформації
та конфлікт цілей. В таблиці 2 наведено особливості і специфічні завдання
фінансового контролінгу на підприємствах, що знаходяться в кризі.
У контексті запровадження контролінгу на підприємствах, що знаходяться
в кризі слушною є теза Лігоненко Л.О. та Вежбицького О.А., що контролінг є
своєрідною «надбудовою» до традиційної системи управління підприємством,
яка дозволяє прискорити реакцію на зміну зовнішнього середовища, зменшити
ризики суб‘єктивних рішень, створити максимально комфортні умови для
діяльності та заощаджувати час лінійних та функціональних керівників у процесі
прийняття управлінських рішень [2, с. 40-41].
Таблиця 2
Особливості і специфічні завдання фінансового контролінгу на
підприємствах, що знаходяться в кризі
НАПРЯМКИ
1.Забезпеченя
координації

2.Підтримка
розробки та
реалізації
антикризової
стратегії

3.Антикризове
планування

ОСОБЛИВОСТІ
Розбалансована діяльність
підприємства, дефіцити в
координації на всіх рівнях
управління фінансами,
загострення конфлікту цілей
Наявність фінансових
конфліктів між
підприємством та
стейкхолдерами,
шехолдерами та
стейкхолдерами
Високий рівень невизначеності прогнозів, тиск ризиків,
необхідність урахування у
процесі складання бюджетів
вимог
законодавства про
банкрутство, типової форми
плану санації.
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ЗАВДАННЯ
координація антикризових планів;
координація та узгодження цілей
різних груп інтересів, що мають
відношення до санації підприємства
обґрунтування стратегії, спрямованої
на вирішення корпоративних
конфліктів, фінансових конфліктів
між підприємством і зовнішнім
середовищем;
реалізація стратегії, спрямованої на
зниження витрат
розробки
методики
складання
антикризових бюджетів, ураховуючи
високий рівень невизначеності

4. Контроль та
моніторинг
реалізації
антикризових
заходів

Гібридний контроль з боку
господарського
суду,
керуючого
санацією,
кредиторів,
а
також
контролінгу

5.Підтримка
системи ризикменеджменту

Урахування високого ризику
дефолту
та
банкрутства
підприємства,
високий
рівень
інформаційних
ризиків
Урахування законодавства
про банкрутство

6. Методичне
забезпечення

7. Антикризова
комунікація

контроль
процесу
санації
підприємства;
контроль
ефективності
окремих
антикризових заходів;
моніторинг проміжних результатів
антикризових заходів
оцінка ефективності антикризових
заходів
запровадження
та
підтримка
дієздатності
системи
раннього
попередження та реагування;
забезпечення
якісної
діагностики
банкрутства
методичне забезпечення
антикризового планування
методичне забезпечення діагностики
фінансової кризи
розробка окремих антикризових
модулів
запровадження антикризової
фінансової комунікації
звітність про результати моніторингу
реалізації антикризової програми

Гострий дефіцит в
інформаційному
забезпеченні

Таким чином, ключові особливості фінансового контролінгу на
підприємствах,

що

знаходяться

в

кризі

у

тезовому

вигляді

можна

сформулювати таким чином:
- загострення конфлікту цілей на різних рівнях: прибутковістьліквідність,

власники-кредитори,

забезпечені-незабезпечені

кредитори,

керівництво підприємством-персонал тощо. Наприклад, для забезпечення
ліквідності керівництво може прийняти рішення щодо збільшення ліквідних
ресурсів та резервів. Водночас, це матиме своїм наслідком збільшення витрат
на капітал та зменшення показників результативності (доданої вартості,
прибутку, рентабельності тощо). Такого роду конфронтація цілей потребує
координаційної функції контролінгу

з метою вирівнювання цілей та

нейтралізації проявів їх конфліктів;
- притаманний фінансовій кризі високий рівень операційних та
фінансових ризиків, мікро- та макроекономічної невизначеності зумовлює
потребу в гнучкому та адаптивному методичному та консультаційному
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супроводженні антикризових заходів, відтак, служби контролінгу мають
оперувати

якісними

методиками

діагностики

кризи,

антикризового

планування, оцінки ефективності, контролю та моніторингу антикризових
заходів;
- фінансова криза здебільшого є наслідком високого рівня витрат,
відтак, акценти контролінгу мають бути сфокусовані на реалізації дієвих
заходів щодо зниження витрат, що мають ґрунтуватися на запровадженні
інноваційних підходів до контролінгу витрат;
- високий рівень інформаційних ризиків: наявність інформаційної
асиметрії між окремими учасниками фінансових відносин, що мають
безпосередній

інтерес

до

підприємства

потребує

запровадження

антикризової фінансової комунікації та моніторингу антикризових заходів;
- високий

рівень

загрози

«опортуністичної»

поведінки

окремих

учасників фінансових відносин у процесі реалізації антикризових заходів
зумовлює потребу у ефективному контролі виконання антикризових планів та
оперативній звітності щодо ходу реалізації антикризової програми.
Таким чином, варто зробити висновок, що антикризовий менеджмент, як
система управління, передбачає застосування специфічних управлінських,
фінансових й організаційних методів та інструментів, використання яких має на
меті запобігання прояву кризи або виведення підприємства із кризового стану.
Між антикризовим управлінням підприємством та концепціями контролінгу
має бути забезпечена тісна інтеграція, яка враховує їх сутнісні ознаки.
Антикризовий

фінансовий

контролінг

є

імперативом

антикризового

менеджменту, елементом, що контролює, стримує та зменшує прояв ризиків у
функціонуванні підприємства. Це одна з головних систем, запровадження якої
на вітчизняних підприємствах є доцільним.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТА
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
У статті зосереджено увагу на необхідності автоматизації системи
пенсійного забезпечення. Проаналізовано значення новітніх інформаційних
технологій

та

автоматизованих

систем

в

підвищенні

ефективності

функціонування єдиного інформаційного середовища в органах Пенсійного
фонду України.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, автоматизовані системи, система
персоніфікованого обліку, АСОПД/КОМТЕХ, пілотний проект обслуговування
громадян, інтерфейсні та технологічні контролі.
Постановка проблеми. В даний час інформаційне забезпечення та
впровадження новітніх технологій є найважливішими елементами науковотехнічного

прогресу

і

розвитку

людського

суспільства.

Сьогодні

автоматизовані системи стали основним засобом підвищення ефективності,
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економічності, якості та розширення складу послуг, що надаються населенню.
Саме інформація, що накопичується в процесі розвитку суспільства стає
джерелом економії часу і суспільної праці, тобто потужним чинником
прискорення суспільного розвитку.
Рівень інформатизації процесів управління став одним з найбільш
важливих показників соціально-економічного прогресу, досягнутого державою
і окремою організацією. З якісної сторони збільшення обсягів інформації,
використовуваної у вирішенні завдань управління організаціями, призводить до
раціоналізації людської праці і зростання добробуту.
Дана тема є досить актуальною в теперішній час, коли інформаційні
системи вже не є автоматизацією існуючих процедур опрацювання інформації,
тому особлива увага приділяється питанням впровадження нових методів
роботи, які базуються на новітніх інформаційних технологіях, зокрема в
Пенсійному фонді України.
Метою статті є дослідження нововведень у інформаційне-технічне
забезпечення Пенсійного фонду України, а також перспектив їх впровадження
на сучасному етапі.
Аналіз

останніх

інформаційними

досліджень

технологіями

і

публікацій. Питання забезпечення

системи

Пенсійного

фонду

України

досліджують такі українські вчені та дослідники, як Б.Зайчук, М.Лазебна,
О.Жила, Н.Гордієнко та інші. Однак це питання потребує подальшого вивчення
з огляду на стрімкий розвиток інформаційних процесів, їх ускладнення і
багатоваріантність прояву.
На сучасному етапі розвитку Україна є невід‘ємною частиною світового
інформаційного простору і має необмежений доступ до інформаційних
ресурсів. Інформаційне забезпечення є сукупністю єдиної системи класифікації
та

кодування

інформації,

уніфікованих

систем

документації,

схем

інформаційних потоків, що циркулюють в установі. Якісне інформаційне
забезпечення необхідне для багатьох бюджетних організацій, у тому числі і для
Пенсійного фонду України (ПФУ)[1, с.103].
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Ключовим фактором у сфері пенсійного забезпечення є використання
сучасних автоматизованих систем та новітніх технологій при обробці, аналізі,
перетворенні, зберіганні та управлінні інформацією.
Нині система збирання, обробки та ведення інформації Пенсійного фонду
складається із таких інформаційно-технологічних підсистем:
- автоматизованої системи персоніфікованого обліку внесків (СПОВ);
- автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі
комп‘ютерних технологій (АСОПД);
Розроблена і впроваджена Пенсійним фондом України інформаційна
система персоніфікованого обліку відомостей щодо застрахованих осіб займає
вагоме місце у багатовекторній системі заходів для покращення пенсійного та
соціального страхування у державі. [2, с.83]
Для обробки пенсійної документації в локальному та мережевому
режимах функціонування на базі комп‘ютерних технологій була розроблена
програма

автоматизованої

інформаційної

системи,

яка

має

назву

АСОПД/КОМТЕХ.
Проект

АСОПД/КОМТЕХ

забезпечує

автоматизацію

процесів

призначення, перерахунку, нарахування пенсій, допомоги, компенсаційних
виплат тощо, масові перерахунки, формування документів з виплати,
бухгалтерської та статистичної звітності в органах ПФУ на базі діючих
законодавчих та нормативних актів України.
Також, АСОПД/КОМТЕХ впроваджує порядок проведення контролю,
передбаченого технологією АСОПД/КОМТЕХ; порядок ведення Єдиного
електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
внутрішньо переміщених осіб; переселенців; документообіг управлінської та
фінансово-господарської діяльності та інші. Програми функціонують в
районних (міських), обласних управліннях Пенсійного фонду України.
При використанні АСОПД/КОМТЕХ відділ автоматизованих систем
управління виконує наступні функції:
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- створення, підтримка та розвиток єдиної інформаційної системи
управління ПФУ;
- супровід інформаційної системи управління ПФУ;
- підтримка функціонування апаратно-програмних засобів управління
ПФУ, а також єдине комп‘ютерне інформаційне і телекомунікаційне
середовище;
- надання методично-консультативної допомоги з питань інформатизації
спеціалістам управління ПФУ;
- забезпечення функціонування комп‘ютерної мережі управління ПФУ;
- формування та підтримка в актуальному стані бази даних одержувачів
усіх видів пенсій.
АСОПД/КОМТЕХ також формує протокол контролю, в який потрапляють
справи, що мають певні неточності, програма їх аналізує та дає можливість
виправити, це є дуже позитивним моментом, оскільки, можна виправити
недоліки у пенсійних справах, які були призначенні у минулих роках, а також
перевірити коректність усіх даних.
Удосконалення технологічних процесів обробки службової інформації з
питань пенсійного забезпечення населення та складання статистичної звітності
також відноситься до важливих завдань роботи відділу автоматизованих систем
управління.
Як і будь-яка програма, АСОПД/КОМТЕХ має свої недоліки, до них
можна віднести довготривалість обробки інформації, обмеженість доступу,
паперовий документообіг, а також невідповідність сучасним автоматизованим
системам обробки інформації.
Таким чином можна сказати, що АСОПД/КОМТЕХ відіграє важливу роль
у пенсійному забезпеченні громадян, але також має і недоліки, тому Пенсійний
фонд

України

активно

працює

над

питанням

інформаційного середовища в органах ПФУ.

створення

єдиного

Таке впровадження дасть

можливість не лише за лічені хвилини в автоматичному режимі призначати
пенсії, а й надавати громадянам якісні послуги.
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Постійне підвищення якості обслуговування громадян, забезпечення
повноти та оперативності відповідних послуг - основні пріоритети в роботі
Пенсійного фонду України.
На сьогодні визначено 4 регіони - Вінницький, Донецький, Київський,
Херсонський,

в

яких

буде

впроваджено

пілотний

проект

системи

обслуговування громадян органами Пенсійного фонду на базі централізованих
інформаційних технологій. Перші кроки в системі обслуговування громадян для
поліпшення надання послуг органами Пенсійного фонду вже були здійсненні,
оскільки створили фронт-офіси і бек-офіси [4].
Фронт-офіс – це єдине вікно, де громадянин може проконсультуватися,
завірити, здати документи для призначення чи перерахунку пенсії та направити
запити. А далі пакет документів буде оброблятися безпосередньо в бек-офісі.
Основними технологічними операціями пілотного проекту системи
обслуговування громадян є:
- призначення та перерахунок пенсій;
- ведення особових рахунків (пенсійної документації);
- перегляд особових рахунків;
- формування та друк виплатних документів.
В системі буде встановлено два види контролів: інтерфейсні та
технологічні (машинні).
Інтерфейсні контролі – це контролі локального рівня, які виконуються
перед збереженням даних до бази, стосуються виключно тих відомостей про
пенсійну справу, що фіксуються у поточний момент, та унеможливить
занесення некоректної інформації. Наприклад, контроль прізвища та ім‘я
суб‘єкта пенсійної справи на наповненість та відповідність шаблону, контроль
ідентифікаційного податкового номеру на унікальність, контроль періодів
трудової діяльності (стажу) на відсутність перетинів.
Технологічні контролі – це комплексні контролі, на етапі виконання яких
виконується багатогранний аналіз та співставлення всієї інформації по
пенсійній справі у всій її повноті. Прикладами технологічних контролів є: 1)
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кожний збережений заробіток не повинен бути без стажу, тобто неможливо
розрахувати пенсію, якщо в пенсійній справі містяться заробітки, для яких не
вказано відповідний період стажу; 2) дата звернення, вказана в пенсійній справі
не повинна бути меншою дати закінчення стажу; 3) загальний страховий стаж
не повинен бути меншим 5 років.
Даний пілотний проект дасть змогу не тільки відмовитись від величезного
паперового

документообігу,

а

й

спростити

процедури

прийому

та

обслуговування громадян. Вся інформація про особу відразу потраплятиме в
електронну пенсійну справу, яку формуватимуть під час першого звернення
громадянина в Пенсійний фонд України та оброблятимуть за допомогою
централізованої системи призначення й виплати пенсій. Ця система буде
єдиною для всіх управлінь Фонду, захищеною сучасними стандартами, що
унеможливлює втрату персональних даних та витік інформації.
Відмінність нового механізму обслуговування полягає в тому, що
пенсіонер самостійно за бажанням обирає орган Пенсійного фонду України, до
якого звертається за призначенням пенсії ( тільки особи, які зареєстровані або
проживають у Вінницькій, Донецькій, Київській та Херсонській областях). При
цьому рішення про призначення пенсії буде прийматись тим органом, на
території обслуговування якого пенсіонер проживає (зареєстрований).
Для призначення пенсії людина подаватиме працівникові Пенсійного
фонду всі оригінали потрібних документів (паспорт, ідентифікаційний код,
трудову книжку тощо), потім їх сканують і формують електронну пенсійну
справу. Фахівець фонду формує заяву про призначення пенсії, вносить ( за
згодою заявника) контактні телефони, електронну адресу.
Інформацію , яка обробляється Пенсійним фондом, зокрема через вебпортал, пенсіонер може отримати дистанційно, отримавши на безоплатній
основі електронний цифровий підпис. Відтак, кожен громадянин через вебпортал електронних послуг матиме доступ до своєї пенсійної справи [3].
Електронні

пенсійні

справи,

які

міститимуть

скановані

пенсійні

документи, а також усі розрахунки під час призначення пенсії, і становитимуть
основний пенсійний архів.
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У процесі введення новітніх технологій залишаються деякі проблеми,
основними з яких є: по-перше, це недостатнє фінансування з боку держави;подруге, це застаріле обладнання, яке не оновлюється і значно гальмує процес
роботи та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій ПФУ.
Основними перевагами системи обслуговування громадян та обробки
пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій є
відмова від значного паперового документообігу, спрощення процедури
прийому та обслуговування громадян, забезпечення прозорості та відкритості
пенсійної системи для суспільства.
Таким

чином,

не

можна

недооцінювати

роль

інформаційно-

комунікаційних технологій, особливо в підвищенні економічності і якості
робочих процесів, у сфері надання послуг, так як оптимізація структури
територіальних органів Пенсійного фонду - це ще один важливий крок на
шляху створення якісно нової пенсійної системи, головною метою якої є якість
та доступність надання послуг. Потрібно сприяти розвитку технологій,
розширенню мережі фронт-офісів та бек-офісів, удосконаленню системи
персоніфікованого обліку, так як майбутнє пенсійної системи – за новими
досконалими технологіями.
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ОБЛК ВИТРАТ: ПОРІВНЯННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО
ДОСВІДУ
Проведено порівняльну характеристику поняття "витрати", здійснено аналіз
умов визнання та оцінки в обліку підприємств витрат за міжнародними та
національними стандартами бухгалтерського обліку.
Ключові слова: витрати,міжнародні стандарти фінансової звітності,
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, дохід, план рахунків.
За

умови

загострення

економічної

кризи

облік

витрат

набуває

стратегічного значення для підприємства. Сьогодні, на кожному підприємстві,
на перше місце ставиться саме результат його діяльності - прибуток чи збиток.
Достовірно оцінити результат діяльності підприємства можливо лише за
даними бухгалтерського обліку. Саме від повноти та достовірності отриманої
керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих ними в тій чи іншій
ситуації рішень. Тому керівництво підприємства висуває жорсткі вимоги щодо
якості організації та ведення обліку фінансових результатів та витрат, що
впливають на їх зміни.
У процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні велику увагу
потрібно приділяти достовірності інформації для прийняття управлінських
рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. При цьому велике значення
має рівень застосування ефективної методики обліку витрат з урахуванням
видів економічної діяльності та організаційно-технологічних особливостей
галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи
удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі МСБО досліджували
такі науковці, як: Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко,
Ю. Кузьмінський, В. Пархоменко, В. Сопко, В. Швець та інші. Однак ряд
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важливих питань методології й організації бухгалтерського обліку в сучасних
умовах залишаються не вирішеними повною мірою. Це стосується насамперед
гармонізації ведення бухгалтерського обліку й фінансової звітності за
національними

стандартами,

а

також

визначення

основних

шляхів

удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародного
досвіду.
Метою статті є порівняння практики обліку, оцінки, визначення та
класифікації

витрат

за

міжнародними

та

вітчизняними

стандартами

бухгалтерського обліку та окреслення проблемних питань щодо удосконалення
останніх.
Мета статті досягається шляхом виконання наступних завдань:
- довести об'єктивну необхідність застосування практики ведення
бухгалтерського обліку за МСБО та окреслення переваг її використання;
- встановлення відповідності МСБО та П(С)БО, щодо обліку витрат з
урахуваннями вітчизняної та міжнародної практик;
- дослідження показників групування доходів за видами діяльності з
досвіду П(С)БО та МСБО;
-

вивчення,

дослідження,

окреслення

відмінностей

понятійного

сприйняття витрат за МСБО, П(С)БО
- виділення нормативних положень розкриття поняття витрат за
міжнародними та національними стандартами;
-

порівняння

визначення

поняття

витрати

за

міжнародними

та

національними стандартами;
- порівняння оцінки витрат;
- співставлення класифікації витрат.
Останнім часом для українських підприємств усе більшої актуальності
набуває трансформація фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних
стандартів фінансової звітності. Найбільш впливовою статтею, що визначає
прибуток

підприємства,

є

витрати

його

діяльності.

Тому

однією

з

найважливіших проблем є трансформація витрат підприємства. Їх відображення
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в обліку та звітності за національними та міжнародними стандартами є
неоднозначним та суперечливим. Міжнародні стандарти фінансової звітності
(далі – МСФЗ) – інструмент підвищення прозорості і зрозумілості інформації,
яка розкриває діяльність суб‘єктів господарювання, створює достовірну базу
для визнання витрат, оцінки активів і зобов‘язань, що надає можливість
об‘єктивно розкривати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб‘єктів, а також
порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх
потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ
якісно впливають на можливості керівництва у сфері управління організацією і
надають значні переваги перед конкурентами: для публічних акціонерних
товариств, підприємств-емітентів облігацій, банків та фінансових організацій
залучення додаткових джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які
допоможуть забезпечити економічне зростання і подальший розвиток
підприємства.
У Законі Україні "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" задекларовано, що П(С)БО безпосередньо ґрунтуються на МСБО, а
точніше "не суперечать міжнародним стандартам" [1]. Головна відмінність між
МСБО і П(С)БО полягає в скороченій формі П(С)БО. Тобто при складанні
національних стандартів деякі аспекти були не повністю розкриті.
Варто також зазначити, що МСБО не визначають порядок ведення
бухгалтерського обліку. Вони описують загальні правила оцінки та подання
інформації у фінансових звітах. Міжнародні стандарти мають рекомендаційний
характер і

є міжнародним орієнтиром гармонізації та стандартизації

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі.
У МСФЗ відсутні спеціально викладені в окремому стандарті правила
відносно оцінки витрат підприємства. Поняття витрат розкривається в окремих
положеннях МСБО 1 "Подання фінансових звітів", МСБО 16 "Основні засоби",
МСБО 18 "Дохід", МСБО 23 "Витрати на позики", МСБО 38 "Нематеріальні
активи" та ін. В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про витрати підприємства та розкриття такої інформації у
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фінансовій звітності регулює П(С)БО 16 "Витрати" [2], НП(С)БО 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" та деякі інші.
Визначення витрат надається в НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", згідно з цим стандартом витрати – це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства [3].
Як видно, визначення за П(С)БО та МСБО мають майже однаковий зміст,
але поняття витрат, представлене в національних стандартах, є більш
деталізованим. Визнання витрат за національними стандартами в цілому
відповідає визнанню витрат за міжнародними стандартами. Витрати звичайно
означають споживання ресурсів (грошей, запасів, основних засобів тощо) в
процесі діяльності підприємства та включають: собівартість реалізованої
продукції, заробітну плату, комунальні платежі, амортизацію тощо. Крім того,
за МСБО до витрат належать збитки від інших операцій (продажу основних
засобів) та подій (стихійного лиха), а також нереалізований збиток (наприклад,
збиток від курсових різниць).
Витрати відображаються у Звіті про прибутки та збитки, коли існує
зменшення майбутніх економічних вигід, пов‘язаних зі зменшенням активу або
зі збільшенням зобов‘язань, що може бути достовірно визначено.
Це означає, що витрати визнаються одночасно з визнанням зобов‘язання
(наприклад, нарахування заробітної плати) або зі зменшенням активів
(реалізація товару) [4].
Витрати підприємства відносяться на той період, у якому вони були
фактично отримані (понесені). Доходи та витрати, які пов‘язані з тією самою
операцією або іншою подією, визнаються одночасно; цей процес, як правило,
називають відповідністю доходів та витрат. Наприклад, матеріальні витрати,
зарплата, накладні витрати, що включені до складу собівартості продукції,
визнають як витрати на момент отримання доходу від реалізації цієї продукції.
Іноді прямий зв‘язок між витратами та доходами встановити важко [5].
Якщо надходження економічних вигід очікуються протягом кількох
облікових періодів і важко встановити їхній зв‘язок з доходом конкретного
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періоду, витрати визнаються (у вигляді амортизації) систематичного та
раціонального розподілу між відповідними звітними періодами.
Витрати слід відразу визнавати у Звіті про прибутки та збитки, якщо
витрати не надають майбутніх економічних вигід; економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як актив балансу;
виникають зобов‘язання без визнання активу [5].
Отже, за МСФЗ витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення
між понесеними витратами і прибутками за конкретними статтями доходів, що
припускає

одночасне

визнання

прибутків

та

витрат,

що

виникають

безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Згідно з
П(С)БО 16 витрати визнаються у звітності в момент вибуття активу або
збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу
підприємства, на основі систематичного та раціонального їх розподілу
протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
Відрізняється класифікація та групування витрат. Міжнародні стандарти
виходять із існування загальноприйнятої практики розмежування у звітності
статей витрат, які виникають у процесі звичайної діяльності організації, та
статтями витрат, які не пов'язані із звичайною діяльністю. У П(С)БО 16 витрати
класифікуються залежно від виду діяльності, від якого вони виникли, за
економічними елементами і статтями витрат. А також виділяють прямі й
непрямі витрати, змінні й постійні, одноелементні та комплексні, поточні
витрати, витрати минулих і майбутніх періодів, продуктивні, непродуктивні й
надзвичайні витрати.
Висновки. Міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений
досвід різних країн, але й активно впливають на розвиток національних систем
бухгалтерського обліку й звітності. Аналіз змісту національних П(С)БО
свідчить про необхідність їх постійного розвитку та удосконалення відповідно
до змін, що відбуваються в економіці країни.
Умови часу висувають вимоги до розвитку П(С)БО у таких напрямках:
- конкретизації певних понять та термінів, що передбачені П(С)БО, що
передбачені П(С)БО та обумовлені потребами змін, що відбуваються;
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- розвиток П(С)БО та удосконалення податкового законодавства з метою
ліквідації неузгодженості, що існує сьогодні і створює певні труднощі та
ускладнення щодо ведення фінансового та податкового обліку;
- постійні дослідження з метою оперативного усунення розбіжностей що
існують між МСБО та П(С)БО, а саме доопрацювання існуючих П(С)БО та
розробка нових, які б відповідали потребами економіки.
Дослідження щодо змісту П(С)БО ускладнюється цілим рядом проблем,
які потребують вирішення на перспективу, а саме:
- недосконала нормативно-законодавча база щодо регулювання П(С)БО,
відповідно до змін в економіці;
- відсутність єдиного підходу та різночитання методичних матеріалів,
положень інструкцій з різних спеціалізованих друкованих видань;
- низький рівень кваліфікації бухгалтерів та їх непідготовленість до змін у
системі бухгалтерського обліку у зв'язку з її трансформацією та реформування.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Розглянуто основні проблеми фінансування вищої освіти в Україні, яка в
умовах формування економіки знань, стає ключовим фактором сталого
розвитку держави. Проведено аналіз зарубіжного досвіду формування
фінансових ресурсів та запропоновано напрями удосконалення системи
фінансування вищої освіти.
Ключові слова: вища освіта, фінансування, державне забезпечення, гранти,
фандрайзинг, ендавмент.
Розвиток ринкової економіки, реалізація інвестиційно-інноваційної моделі
функціонування суспільства та орієнтація на євроінтеграцію можуть бути
забезпечені лише високим інтелектуальним потенціалом нації. В сучасних
умовах господарювання на вищу освіту покладаються завдання забезпечення
потреб ринку праці та сфер економічної діяльності висококваліфікованими
фахівцями. На сьогоднішній день система вищої освіти, як один із
найважливіших соціальних інститутів суспільства, відіграє ключову роль у
соціально-економічному розвитку країни. Слід відмітити, що ефективність
діяльності системи вищої освіти в значній мірі залежить від рівня її
фінансування, що в свою чергу, обумовлено специфікою формування та
реалізації фінансового механізму.
Мета дослідження полягає у визначенні нових джерел покращення
фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні для забезпечення
якісної та доступної освіти усіх бажаючих.
Огляд публікацій з проблем фінансування вищої освіти свідчить, що вчені
все більше починають приділяти увагу дослідженню даної проблематики.
Питаннями фінансування та розвитку управління фінансовими ресурсами
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вищої освіти займаються наукові установи Національної академії наук України,
Академії педагогічних наук, галузеві науково-дослідні інститути і вищі
навчальні заклади. Про це свідчать праці вітчизняних вчених: В. Андрущенка,
Й. Бескида, В. Боброва, Є. Бойко, Т. Боголіб, О. Василика, Д. Грішнової,
Б. Данилишина, М. Євнуха, В. Євтушевського, І. Каленюка, К. Корсака,
В. Кременя, В. Куценко, В. Лугового, О. Навроцького, Ю. Ніколенка,
С. Ніколаєнка, К. Павлюк, О. Падалка, О. Сидоренка, А. Чухно, Г. Штейна,
В. Юхименка, В. Яблонського тощо. Однак це питання і надалі залишається
актуальним і вимагає подальших досліджень.
Функціонування вищого навчального закладу як системи можливе при
злагодженій роботі двох його підсистем: основної (освітньої і науководослідної) та забезпечуваної (ресурсної), яка включає в себе матеріальнотехнічне, інформаційно-методичне, фінансове, кадрове забезпечення

та

управлінські ресурси.
Фінансування

вищої

освіти

в

Україні

здійснюється

за

рахунок

різноманітних джерел, які поділяють на державні та недержавні. У світовій
практиці сформувалися кілька підходів до організації державного фінансування
вищої освіти. Фінансування за видатками (Канада, Велика Британія, Франція,
Японія, Швеція, Норвегія, Китай, Нігерія) передбачає, що бюджетні кошти
надходять прямо до ВНЗ, а їх використання чітко контролюється державою.
Ступінь автономії, а отже, і відповідальності ВНЗ за надання якісних освітніх
послуг низький. Бюджетування ВНЗ здійснюється з використанням трьох
механізмів:
―

лінійний бюджет – кошторис розподіляється за типами витрат

(зарплата, обладнання, обслуговування студентів);
―

програмний бюджет – розподіл коштів за центрами вартості (окремими

факультетами або, в деяких випадках, навіть окремими викладачами, які
відповідають за програму);
―

кошторис за видами діяльності – з виокремленням витрат на навчання

та на дослідницьку роботу.
553

Фінансування за результатами (Данія, Фінляндія, Ізраїль, Нідерланди,
США та інші країни) означає, що виділення державних коштів залежить від
результатів навчальної та науково-дослідної діяльності ВНЗ – безпосередніх
(якості та обсягу наданих освітніх послуг) і кінцевих (соціально-економічного
ефекту від здобуття освіти: кар‘єрного зростання випускників ВНЗ, їхніх
доходів, задоволеності роботодавців якістю підготовки випускників тощо).
Договірне фінансування освіти (Бразилія, Аргентина, Індія, Греція, Італія)
має за основу результати переговорів представників ВНЗ та освітнього
міністерства або фінансових установ. Формування бюджету ВНЗ може
відбуватися:
а) шляхом збільшення коштів порівняно з попереднім періодом
відповідно до планів розвитку освітнього закладу;
б) з використанням угод «adhoc», зважаючи на політичну вагу в
суспільстві представників даного навчального закладу;
в) методом встановлення урядом для кожного конкретного ВНЗ
фіксованого проценту від національного доходу.
Договірне фінансування вищої освіти фахівці не вважають ефективним
через високу економічну невизначеність та залежність від зовнішніх впливів.
Нині нові механізми державного фінансування вищої освіти формуються в
умовах зменшення державного фінансування вищої освіти і розвитку ринкових
відносин у сфері освіти.
Виділяють

два

основні

напрямки

зміни

механізмів

державного

фінансування вищої освіти в умовах розвитку ринку освітніх послуг:
– формування квазіринків у державному секторі освіти;
– розвиток контрактації в сфері освіти.
Ці зміни і розвиток освітнього ринку в цілому лише тоді приводять до
значного позитивного ефекту, коли виконуються такі умови: повинна існувати
реальна конкуренція між постачальниками освітніх послуг; якщо конкуренція
відсутня, то поділ покупця і постачальника освітніх послуг звичайно зводиться
до формальності: укладання договору з монополістом, в якого немає достатніх
554

стимулів до пошуку ефективних шляхів надання освітніх послуг, може
призвести до неефективного використання громадських (суспільних) коштів.
Що ж до фінансування вищої освіти, то держава може здійснювати його
шляхом:
– вкладання коштів у різні фактори виробництва освітніх послуг;
– фінансування конкретних навчальних закладів;
– надання фінансової підтримки безпосередньо тим, хто навчається, –
кінцевим споживачам освітніх послуг.
При цьому держава може здійснювати як пряме, так і непряме
фінансування. Зміна ролі держави у сфері вищої освіти призводять до зміни
механізмів її державного фінансування. Останнім часом у багатьох країнах
замінюється підхід, орієнтований на надання коштів вищому навчальному
закладу, підходом, при якому більше уваги приділяється безпосередній
підтримці студентів. При цьому заклади продовжують отримувати державні
кошти, проте непрямим методом. Крім того, можливість отримання прямого
фінансування з боку держави теж зберігається.
Такі методи фінансування державою закладів вищої освіти призводять до
конкуренції між ними за залучення студентів, більшої виборності в державному
фінансуванні вищої освіти. У багатьох зарубіжних країнах, а особливо
європейських, поки що переважає фінансування безпосередньо закладів вищої
освіти державою, проте все більше досліджуються можливості виділення
державних коштів на вищу освіту за рахунок студентів.
Виділяють два види фінансової допомоги держави студентам:
– пряма фінансова допомога у вигляді оплати освіти (гранти, стипендії);
– непряма допомога шляхом надання позик.
У багатьох країнах в останні роки частка позик у фінансовій допомозі
безпосередньо студенту збільшилась, оскільки держава все більше орієнтується
на студентське самофінансування. Самофінансування – це вид діяльності
суб‘єктів господарювання, при якому фінансове забезпечення розширеного
відтворення здійснюється за рахунок власних коштів.
555

Важливо зазначити, що основним видом непрямого підходу фінансування
вищої освіти можна назвати ваучерне фінансування. Заклади мають бути
повністю незалежні в установленні розміру плати за навчання, тоді як
втручання держави буде здійснюватися через підтримку студентів у формі
індивідуальних грантів, обсяг яких співставлятиметься з обсягом державного
фінансування.
Характерною особливістю сучасного стану вітчизняної сфери освіти є
абсолютний

і

відносний

приріст

позабюджетних

коштів

у

системі

багатоканального фінансування установ освіти та посилення значущості
позабюджетної діяльності в системі вищої школи в умовах недостатнього
бюджетного фінансування.
Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчать, що освіта не може повною
мірою розвиватися без істотної підтримки держави, оскільки процес
виконання ВНЗ своїх статутних функцій володіє властивостями суспільного
блага, споживання якого є загальним. А держава сьогодні не в змозі покрити
потреби ВНЗ у фінансових коштах і через це повинна заохочувати
диверсифікацію джерел фінансування, шукати

засоби для забезпечення

фінансової підтримки доступу громадян до вищої освіти.
Диверсифікація джерел фінансування освіти (залучення коштів студентів,
запровадження освітнього кредитування, відкриття програм платної додаткової
професійної освіти, проведення наукових досліджень на замовлення та ін.) є
одним із способів зменшення ресурсної залежності ВНЗ від держави. Ця
проблема особливо загострилася внаслідок фінансово-економічної кризи,
створюючи загрозу розвитку вищої освіти в Україні: з одного боку скоротилися
можливості бюджетного фінансування ВНЗ та, як наслідок, зменшення рівня
заробітної плати професорсько-викладацького складу, зменшення видатків на
наукові дослідження, призупинення бюджетного фінансування пільгових
кредитів на будівництво житла для науково-педагогічного та педагогічного
персоналу; з іншого боку – зросла частка коштів спеціального фонду,
зароблених власне державними вищими навчальними закладами.
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Серед перспективних додатково залучених коштів на освіту слід виділити
гранти. Цільові освітні гранти спрямовані на розвиток освіти і надаються
освітнім інституціям для реалізації тих чи інших проектів, зокрема розроблення
нових навчальних програм, проведення наукових досліджень, запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення управління якістю
навчання, керівництва освітніми закладами тощо.
У світі досить поширеним є використання грантів на реалізацію проектів у
сфері інновацій, наукових досліджень, проведення спеціалізованих семінарів,
купівлю обладнання для начальних цілей. Надання грантів на освіту має ряд
позитивних моментів, що заключаються у залученні фінансових ресурсів
вітчизняних та міжнародних для реалізації безпосередньо споживачами послуг,
забезпечення

додатковими

фінансовими

ресурсами

навчальні

заклади,

мотивацію та відповідальність викладачів за надання якісних освітніх послуг.
Діючими світовими

грантовими програмами є наступні: конкурс на

отримання дослідницьких грантів Міжнародного агентства з розвитку
культури, освіти і науки (IADCES) Бюджет конкурсу 20 млн. євро; гранти
НАТО «Наука заради миру та безпеки»; стипендії Фонду Австрійської
Республіки - тривалість стипендії: 4-12 місяців, розмір щомісячної стипендії
становить € 1040; стипендія канадського уряду Banting Postdoctoral Fellowships
- стипендіати отримують по $70 000 на рік протягом двох років; стипендіальна
програма

IBM;

проект

«Cправедливе

правосуддя»

Агенства

США

з

міжнародного розвитку (USAID); фонд громадських досліджень і розвитку
(Civilian Research and Development Foundation (CRDF); фонд Готліба Даймлера
та Карла Бенца; фонд імені Фріца Тіссена; фонд ім. Гумбольта; Міжнародний
фонд «Відродження»; фонд Євразія; фонд Форда; Європейський науковий фонд
(European Science Foundation); бельгійський національний фонд підтримки
наукових досліджень; грантова програма «Молоді дослідники» (Young
Explorers Grants) – гранти - у діапазоні від US $ 2000 і $ 5000.
В Україні гранти повинні стати тим фінансовим ресурсом, який надасть
навчальним закладам можливість реалізувати освітні проекти, підвищити
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рівень наукової кваліфікації працівників, отримати сучасне обладнання. Окрім
того пріоритетність у фінансовому забезпеченні

навчальних закладів за

допомогою грантів буде підтримкою неприбуткових освітніх програм, які
відіграють важливу роль для даного закладу, отримання освіти здібним особам,
що не мають матеріальних засобів для здобуття престижної освіти закордоном
чи у провідних вузах країни.
Для досягнення світових стандартів в галузі освіти необхідна побудова
економічних механізмів, які б забезпечили ефективну систему фінансування.
Україна повинна здійснити перехід від переважно бюджетного фінансування
освіти до залучення додаткових джерел (фандрайзингу), таких як комерційний
бізнес та банки. Потрібно розширити можливості навчальних закладів залучати
додаткові кошти за рахунок некомерційних фондів; використання грантової
підтримки дослідних проектів та освітніх інновацій; розширення списку
платних послуг, що надаються навчальними закладами.
В останні десятиліття фінансове забезпечення розвитку вищої освіти на
регіональному рівні пов'язане з бурхливим розвитком сектора неприбуткових
громадських організацій (НГО). Діяльність НГО пов‘язана зі становленням та
розвитком фандрайзингу (з англ. fund – фонд: кошти, фінансування, raise –
підвищувати: знаходження, збір) - методика пошуку джерел фінансування,
необхідних для здійснення діяльності НГО з реалізації неприбуткових програм
і проектів.
Згідно з О.Г. Філатовою, фандрайзинг означає цілеспрямований пошук або
збір спонсорських коштів: для здійснення соціально значущих проектів,
програм та акцій або підтримки соціально значущих інститутів. Фандрайзинг
може набувати різних форм. Традиційними джерелами фінансування є:
пожертви, вкладення спонсорів - комерційних і державних організацій;
проведення благодійних заходів зі збору коштів; гранти, що розподіляються
різними фондами; фінансування з державного бюджету; пожертви приватних
осіб та ін.
Цікавим зовнішнім джерелом фінансування вищої освіти є ендавмент.
Ендавмент – є звичним для Заходу інструментом недержаного фінансування
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діяльності некомерційних структур задля забезпечення її статутних потреб (або
частини статутних потреб). Зазвичай він має вигляд майнових активів
(нерухомість, цінні папери або грошові кошти), що вкладаються в цінні папери,
інвестиційні проекти або інше нерухоме майно.
Один з найбільших фондів, активи якого перевищують $25 млрд., був
створений при гарвардському університеті ще в 1649 році. Заснували його самі
ж випускники Гарварду. Загальний обсяг університетських ендавментів в США
перевищує $200 млрд., що забезпечує стабільність дослідницьких програм і
можливість залучення кращих викладачів для навчання студентів.
У всьому світі ендавмент-фонди на сьогодні представляють потужний
інструмент

фінансування

інноваційних

навчальних

програм,

наукових

досліджень.
У сфері вищої освіти право створення та використання ендавмент-фондів
вищим навчальним закладам надано Законом України «Про вищу освіту».
Зокрема, даним нормативно-правовим актом визначено зміст сталого фонду
(ендавменту) вищого навчального закладу як суму коштів або вартість іншого
майна, що призначена для інвестування або капіталізації на строк не менше 36
місяців, пасивні доходи від якої використовуються вищим навчальним
закладом з метою здійснення його статутної діяльності у порядку, визначеному
благодійником або уповноваженою ним особою.
Загалом Законом України «Про вищу освіту» розширено автономію вищих
навчальних закладів та запроваджено нові, важливі, для сфери вищої освіти
зміни. Проте, експерти зазначають, що в іншому новий закон мало що змінює у
фінансовій сфері. Можливість розпоряджатися власними надходженнями не
означає, що у вузів з‘являться гроші, щоб вкладати у свій розвиток: оновлення
ресурсної бази, будівництво, інвестування в наукові розробки тощо.
Варто зазначити, що оскільки державний вуз є «неприбутковою
установою», то плата за навчання студентів-контрактників або доходи від
наукових розробок – все це за законом повинно мати нульову рентабельність,
тобто лише компенсувати вузу витрати, на які він йде, надаючи свої послуги.
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Звичайно, в них закладають амортизаційні та інші витрати, але все одно це не ті
суми, щоб говорити про якісний розвиток вузу. Вирішити цю проблему може
створення фондів сталого розвитку або ендавменту, коли університет може
приймати від меценатів великі суми грошей для свого розвитку, але
користуватися лише дивідендами з них. За словами експертів, такий механізм
залучення коштів на розвиток стимулюватиме поліпшення якості освіти і
допомагати боротися з корупцією.
З урахуванням існуючого рівня наукоємності валового внутрішнього
продукту України, масштабів вітчизняного бюджетного фінансування освітніх
закладів розв‘язання проблем фінансування освіти повинно здійснюватись
шляхом:
―

підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у

навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів
на

виконання

проектів

наукових

досліджень

і

розробок,

що

відбиратимуться на конкурсній основі в рамках виконання державних
наукових і науково-технічних програм, державного замовлення на
створення новітніх технологій, а також грантового фінансування;
―

посилення

контролю

та

здійснення

систематичного

аналізу

цільового використання коштів на освіту, забезпечення у вищій школі
дієвих механізмів громадського контролю за їх витрачанням;
―

удосконалення методів визначення обсягів фінансування освіти та

розробка

нормативів

соціальних

фінансування

стандартів,

які

із

дозволять

врахуванням
встановити

мінімальних
нижню

межу

обов‘язкового фінансового забезпечення розвитку освіти;
―

удосконалення механізму фінансування освіти в Україні із

врахуванням
фінансування,

міжнародного
прийняття

досвіду,

рішучих

перехід

заходів

на

щодо

багатоканальне
збільшення

та

диверсифікації джерел фінансування вищої освіти та оптимізації їхньої
структури;
―

удосконалення

науково-методичного

та

інформаційного

забезпечення освітнього процесу, створення умов для проведення
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фундаментальних та прикладних досліджень у ВНЗ, які виступатимуть
додатковим джерелом фінансування вищої освіти;
―

створення

умов

для

використання

інтелектуальної

праці,

підвищення її престижності та попиту на неї, приведення обсягів
підготовки фахівців з вищою освітою до потреб сучасного ринку праці;
―

практика створення ендавмент фондів при ВНЗ;

―

залучення КУА (компанії з управління активами) до операцій з

доходами закладів освіти;
―

застосування економічних стимулів для суб‘єктів підприємницької

діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов‘язаних із забезпеченням
проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах.
Тому одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи
освіти в Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на
оптимізацію використання таких коштів та створення прозорих фінансовоекономічних механізмів цільового накопичення та адресного використання
коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав
громадян на освіту.
Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що фінансуючи освіту,
держава не купує освітні послуги, а забезпечує діяльність свого структурного
елемента, який безкоштовно виробляє освітні послуги для споживання
частиною населення. Жодне джерело надходжень коштів до вищої освіти, а
саме: державний бюджет, галузеве фінансування, місцеві бюджети, приватні
спонсори, фундації не зможуть повністю забезпечити вищі навчальні заклади
необхідними фінансовими ресурсами, тим більше на сучасному етапі
соціально-економічного розвитку України. Тому важливою є робота щодо
створення середовища державно-підприємницького партнерства у сфері освіти
з подальшим розширенням правового поля, в якому будуть ураховані всі
можливості пристосування системи вищої освіти до нових ринкових умов.
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Соціальна політика щодо розвитку вищої освіти повинна бути інструментом
для створення суспільства високої духовності, у якому підтримується і
стимулюється

процес збереження, зміцнення і збагачення національного

інтелектуального потенціалу. Тому слід продумати систему заходів і заохочень
(благодійництво, спонсорство, меценатство), особливо щодо вкладень у сферу
освіти.
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Я.О. Подвисоцький
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто основні напрямки управління ризиками комерційного
банку, зокрема, визначено автором методики, що використовується, у процесі
оцінки ризиків банку та основні компоненти визначення ризиків. Також,
автором проаналізовано заходи, які комплексно характеризують систему
управління ризиками в банку та визначено основні методи стрес-тестування,
які застосовуються у практичній діяльності банків. Оптимізовано систему
ризик-менеджменту в банках України.
Ключові слова: ризик, банківський ризик, ризик-менеджмент, оцінка ризиками,
управління ризиками,стрес-тестування
Проблема ідентифікації, оцінки, виміру ризиків і пошук методів
зниження їхнього впливу на результати фінансової діяльності банків
привертають увагу економістів як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
За кордоном увага до цієї проблеми посилилася через низку банкрутств банків,
різноманітних

фінансових

установ,

хеджевих

та

пенсійних

фондів,

інституціональних інвесторів, що спостерігалися протягом останніх років.
Стало зрозумілим, що своєчасна ідентифікація наявних та потенційно
можливих ризиків банківської діяльності повинна дати можливість банкам на
ранній стадії вживати адекватних запобіжних заходів і не допускати
подальшого негативного розвитку подій. Саме тому необхідність якісного
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оцінювання ризиків банківської діяльності, визначення шляхів їх уникнення,
мінімізації або запобігання є серед найважливіших завдань управління
банківською діяльністю, яке потребує постійного глибокого наукового
опрацювання.
Велике значення якісного оцінювання, аналізу та управління ризиками
банківської діяльності зумовило постійну увагу наукових кіл до різних
аспектів цієї проблеми. Важливий внесок у дослідження проблем банківських
ризиків зробили

Г. Азаренкова, В. Батковський, О. Вовчак, О. Головко,

І. Гумен, М. Крупка, Р. Тиркало, Н. Шелудько, З. Щибоволока та інші.
В останні роки грунтовні дослідження проблем з управління ризиками
банків проведено А. А. Гриценко, І. О. Лютим, С. В. Науменко, О. І. Петрик,
Л. О. Примосткою, В. В. Шпачук, А. О. Єпіфановим, Т. А. Васильєвою та
іншими. Зокрема, А. А. Гриценко відзначив, що ризики мають значний вплив
на стабільність банківської сфери, а у передкризовий період банківський сектор
через

недосконале

регулювання

та

контроль

накопичив

такий

обсяг

індивідуальних ризиків, що виявився некерованою ланкою фінансових систем
країн світу [2].
Вивчення літературних джерел і сучасних нормативних документів щодо
регулювання банківської діяльності показали, що сучасна система управління
ризиками в банках включає чотири основних напрями, а саме:
- система оцінки ризиків;
- ризик-менеджмент;
- корпоративне управління;
- стресс-тестування.
На удосконалення цих напрямів повинна бути орієнтована політика банку
для покращення управління ризиками банківської діяльності.
Якщо подивитись на проблему в історичному аспекті, то слід зазначити,
що нормативно-методологічне врегулювання ризикології вітчизняних банків
розпочалось у 2004р. після прийняття Національним банком України
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методичних вказівок з інспектування банків «Система оцінки ризиків», і які
визначають фактори та методи оцінки різних ризиків. Слід зазначити, що
концепція нагляду на основі оцінки ризиків покладає відповідальність за
контроль та управління ризиками на керівні органи банку [5].
Як було показано, мінімальні процедури НБУ щодо оцінки ризиків
передбачають визначення банками 9-ти категорій банківських ризиків. Шість з
них є такими, що піддаються кількісному вимірюванню. До них відносяться
кредитний ризик, ризик ліквідності, зміни процентної ставки, ринковий,
валютний, операційно-технологічний. Три види ризиків не піддаються
кількісному вимірюванню. Серед них ризики репутації, юридичний та
стратегічний.
Згідно методики, що використовується, у процесі оцінки ризиків банки
мають враховувати такі чотири основних компоненти визначення ризиків:
-

кількісні параметри ризику: незначний, помірний, значний;

-

якість управління ризиком: висока, потребує вдосконалення, низька;

-

сукупний ризик формується внаслідок поєднання кількості та якості

управління кредитним ризиком, а саме: низький, помірний, високий.
Необхідно враховувати, що кількість ризику і якість управління ним
банки мають оцінювати окремо. Тому, якою б високою або низькою не була
якість управління ризиком, вона не повинна впливати на оцінку кількості
ризику. Оцінюючи ризики необхідно уникати підходу, за якого високий рівень
ризику – це не завжди погано, а низький – не означає, що це завжди добре. За
влучним висловом Скаско О. І. «кількість ризику просто відображає рівень
ризику, який банк бере на себе, і добре це чи погано – залежить від того, чи
забезпечують системи управління ризиками банку виявлення, вимірювання,
моніторинг і контроль цієї кількості ризику» [2].
Важливою особливістю в оцінці ризиків, що відрізняє цю методику від
інших, є практика визначення напряму зміни ризику (як правило, до 1 року), а
саме: до зменшення, стабільний, до зростання. На нашу думку, такий підхід,
який полягає в оцінці банками тенденцій ризиків лише в короткотерміновій
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перспективі сьогодні є вкрай помилковим. Ця думка може бути обґрунтована
наступними міркуваннями:
по-перше, у банках є довгострокові програми і короткотермінова оцінка
їх виконання не забезпечить виявлення кінцевих ризиків;
по-друге,

довготермінові

активи

у

вітчизняних

банках

суттєво

перевищують довготермінові зобов‘язання і ризики зміни процентної ставки,
ліквідності в короткотерміновому діапазоні не розкриють потенційних втрат
надходжень та капіталу;
по-третє, кризові явища дуже рідко носять короткотерміновий характер і
оцінка банком довготермінової фінансової стійкості дозволить ефективніше
сформувати плани дій на випадок кризових ситуацій [4].
З

метою

удосконалення

управління

ризиками

можна

додатково

рекомендувати низку заходів, які комплексно характеризують систему
управління ризиками в банку
- створення в банку спеціального підрозділу, який має відповідати за
управління ризиками, що дасть змогу поставити управління ризиками на один
рівень з іншими основними підрозділами банку;
- вироблення чіткої стратегії з управління ризиками в банку, пов‘язаної з
відповідними операційними процесами в банку;
-

встановлення

відповідних

параметрів

управління

ризиками

на

операційному рівні для всіх функціональних підрозділів банку;
- бізнес-інвестиційні рішення мають ґрунтуватися на досконалому
кількісному та якісному аналізі;
- систематичний збір повної, своєчасної та послідовної інформації, а
також забезпечення адекватного зберігання та доступу до неї;
- застосовання кількісних моделей, що забезпечують симуляцію та/або
аналіз впливу змін у ринковому середовищі на профіль ризику банку та
пов'язаного з цим впливу на його ліквідність, прибутковість та вартість.
З точки зору корпоративного управління, діяльність органів банку у сфері
управління ризиками може регулюватися таким чином:
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-

акціонери (учасники) призначають членів спостережної ради;

-

спостережна рада встановлює політики управління ризиками та

контролює їх виконання;
-

правління банку впроваджує політики управління ризиками;

-

внутрішній

аудит

перевіряє

відповідність

діяльності

банку

встановленій політиці та забезпечує належні процеси корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками;
-

зовнішні аудитори з метою висловлення думки щодо достовірності

фінансової звітності оцінюють політики, процедури та практики управління
ризиками в банку.
На виконання основних міжнародних підходів до побудови банками
ефективних

систем

управління

ризиками,

повинна

бути

спрямована

імплементація низки важливих документів, серед яких:
- документ Базельського комітету з банківського нагляду «Міжнародна
конвергенція вимірювання капіталу та стандартів капіталу: переглянуті підходи» (Базель ІІ, Компонент 2) і пакет реформ «Посилення стійкості
банківського сектора» (Базель ІІІ);
- положення Європейського законодавства (Директива 2006/48/ЄC щодо
заснування та подальшої діяльності кредитних установ і Директива 2006/49/ЄC
щодо достатності капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ);
- рекомендаціях Комітету європейських органів банківського нагляду
(Committee of European Banking Supervisors – CEBS, нині – European Banking
Authority – ЕВА) щодо застосування процесу наглядової перевірки.
Дослідження показало, що основним недоліком існуючої системи
управління ризиками банківської діяльності є короткострокова перспектива
використання отриманих результатів аналізу нормативів і часова обмеженість
заходів, які можуть бути розроблені на цій основі.
Виходом, який може допомогти розв‘язати цю суперечність і доповнити
обмеженість існуючої системи оцінки ризиків, є організація систем ризикменеджменту в банках.
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У 2004 р. Національний банк України оприлюднив «Методичні
рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в
банках України», які визначають, яким саме чином банки України мають
підійти до організації та функціонування підрозділів ризик-менеджменту Згідно
з цих рекомендацій ризик-менеджмент – це система управління ризиками, яка
включає в себе стратегію та тактику управління, направлені на досягнення
основних бізнес-цілей банку [3 с. 245].
Функціонування систем ризик-менеджменту в банках України передбачає
застосування

ними

методів

вимірювання

ризиків,

зокрема,

шляхом

встановлення:
-

лімітів на фінансові інструменти та на структуру портфелів;

-

обмеження ринкового ризику шляхом визначення умов припинення

операцій (через встановлення лімітів);
-

загальних рекомендацій щодо страхування банками активних операцій;

-

загальних рекомендацій щодо хеджування ризику через сек‘юритизацію

активів;
-

обмеження повноважень з прийняття управлінських рішень через

запровадження чіткого розподілу функцій, обов‘язків, повноважень, відповідальності з ризик-менеджменту і ефективного внутрішнього контролю.
Враховуючи рекомендації базельського комітету з питань банківського
нагляду, вважаємо за доцільне розширення діючих нормативних вимог
Національного банку України в частині встановлення кваліфікаційних вимог до
керівників служб ризик-менеджменту, що на сьогодні є відсутнім; а також
процедур призначення та звільнення керівника підрозділу ризик-менеджменту,
статус якого у банку не менш важливий, ніж статус керівників служб
внутрішнього

аудиту

та

фінансового

моніторингу,

які

погоджуються

Національним банком України.
На думку Скаско О.І., і ми з цим погоджуємось, процедури
призначення/звільнення з посади керівника підрозділу ризик-менеджменту має
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здійснюватися Радою за попередньою згодою підрозділу банківського нагляду,
який може накласти вето на рішення Ради банку. Крім того, подія зі звільнення
та призначення нової кандидатури має супроводжуватися з інформуванням
широкої громадськості у засобах масової інформації [6].
Потребують удосконалення і впровадження в практичну діяльність
основних принципів Корпоративного управління в банках України. Як відомо,
ефективне корпоративне управління включає процес управління ризиками в
банках під наглядом з боку спостережної ради та правління банку для
ідентифікації, оцінки величини та контролю за всіма значними ризиками. При
цьому задачі управління ризиками спрямовується на досягнення таких цілей:
-

ризики повинні бути зрозумілі та усвідомлені керівництвом банку;

-

ризики повинні бути в межах допустимих Радою банку рівнів;

-

прийняття ризиків має відповідати стратегічним цілям банку;

-

очікувані вигоди мають компенсувати прийняття ризику;

-

мотивація щодо досягнення високих показників дохідності має

узгоджуватися з допустимими рівнями ризику в банку.
Оскільки

діяльність

будь-якого

банку

будується

за

принципом

безперервності діяльності, тому і система управління ризиками має бути
безперервним процесом, під час якого одна функція, етап змінює наступний.
Так, на безперервність діяльності банку за сучасних глобалізаційних процесів
невизначенності, неоднозначності економічних прогнозів, на нашу думку, має
вирішальний вплив зовнішнє середовище.
В системі управління ризиками в банках України виділяється такий
інструмент, як стресс-тестування. Комерційні та Центральні банки багатьох
країн світу при оцінці ризиків почали застосовувати методику стрес-тестування
ще у докризовий період відповідно до вимог «Основних принципів
ефективного банківського нагляду», а саме:
Принцип 9 «Методи та інструменти нагляду» передбачав такий
інструмент органу банківського нагляду як огляд результатів стрес-тестувань,
проведених банком;
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Принципи 7 «Процес управління ризиками (редакція 2006р.) або 15
«Процес управління ризиками» (діючі вимоги) передбачає вимогу з сторони
банківського нагляду здійснення оцінки програм банків зі стрес-тестування,
націлених на оцінку майбутньої ситуації, які відповідають їхнім профілям
ризиків та системній важливості, і які були б інтегровані у їхні процедури
управління ризиками. Наглядовий орган повинен був вимагати усунення
недоліків, якщо будь-які важливі недоліки було виявлено у програмі банку зі
стрес-тестування, або якщо результати стрес-тестування не було належним
чином враховано під час прийняття рішень банком.
З 2008 р. «вітчизняна практика активно починала опановувати основні
принципі та практичні підходи до проведення стрес-тестування [5, с. 18]».
Разом з тим, Національний банк України лише у серпні 2009 р., узагальнивши
уроки кризи, з метою визначення підходів для здійснення оцінки стабільності
банківської системи або окремого банку та встановлення ступеня витривалості
у разі виникнення екстремальних подій схвалив «Методичні рекомендацій
щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України». Метою
рекомендацій є підготовка упереджувальних стратегічних і тактичних заходів,
які дозволять врегулювати проблемні або напружені ситуації, що можуть
виникнути в майбутньому, та послабити вплив різних ризиків на діяльність
банків.
Основними методами стрес-тестування, які вже застосовуються у
практичній діяльності банків є:
- однофакторні стрес-тести, при застосуванні яких визначається,
в основному, чутливість капіталу та ліквідності банку до впливу одного
фактора;
- тестування сценаріїв є більш результативним методом, оскільки
ґрунтується на аналізі варіантів подій, що мали місце у минулому, або на гіпотетичних сценаріях, з використанням варіантів подій, які не відбувалися але
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теоретично можуть статися та можуть застосовуватися для короткотермінових
прогнозів з управління ризиками;
- тести максимального шоку оцінюють найгірший варіант комбінації
факторів ризику, що може призвести до суттєвих збитків або ж банкрутства
банку. Даний метод застосовують окремі банки, які на високому рівні
налагодили аналітичну роботу з послідовного збору інформації.
Оцінюючи вже накопичений українськими банками певний досвід
використання стресс-тестування, можна констатувати, що сьогоднішньою
проблемою забезпечення ефективності стрес-тестування є його реалізація у
середньотерміновому періоді (до 3 років).
Крім того, на думку фахівців, посилюється необхідність розроблення
макроекономічного тестування, яке забезпечувало б банківському нагляду
оцінку фінансової

стійкості

банківської

системи

в

межах

особливих

макроекономічних змін в країні.
Погоджуємося з думкою, що ефективна організація системи управління
ризиками потребує впровадження кваліфікаційних вимог до керівників служб
ризик-менеджменту та процедур їх призначення/звільнення за погодженням з
Національним банком. Це сприятиме ефективності управління ризиками,
оскільки статус ризик-менеджменту у банку не менш важливий відносно
керівників

служб

внутрішнього

аудиту

та

фінансового

моніторингу,

призначення яких відбувається за погодженням Національного банку України.
Крім того, застосування інструментів оцінки ризиків і стрес-тестування
необхідно реалізовувати у середньотерміновому періоді (до трьох років).
Крім того, відповідно до найкращої світової практики (рекомендацій
Базеля II), а також методичних рекомендацій Національного банку України,
оцінку адекватності систем управління ризиками потребам банку повинна
проводити служба внутрішнього аудиту банку. Разом із зовнішніми аудиторами
банку та службою банківського нагляду забезпечить своєчасне виявлення та
усунення можливих недоліків у процесі ризик – менеджменту банку.
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Одним з найважливіших елементів управління ризиками є ефективний
внутрішній контроль за діяльністю підрозділів, що дає змогу забезпечити
ефективність і законність банківських операцій, точність і достовірність
управлінської інформації.
Порядок такого внутрішнього контролю може бути структурований
наступним чином:
а) контроль за персоналом;
б) контроль за технологічним рівнем, що забезпечує управління
ризиками;
в) контроль за виконанням встановлених обмежень і усунення
ризиків;
г) контроль за дотримання законодавства.
Процес ризик-менеджменту в комерційному банку повинен, на наш
погляд, охоплювати такі етапи: з'ясування контексту ризиків; ідентифікація
ризиків: виявлення і розпізнавання ризиків та їх джерел; вимірювання ризиків
(аналіз і оцінка): якісна та кількісна оцінка ризиків; вплив на ризик (вибір
методів і стратегій); моніторинг ризиків: повсякденний моніторинг лімітів з
ризиків, перевірка основних розмірів ризиків і ризиків, що не підлягають
кількісній оцінці; комунікації та консультування: регулярне надання інформації
про ризики (рис. 1.1.).
Активне

управління

ризиками

потребує

рішення

і

прийняття

комерційним банком відповідних стратегій, таких як:
1) уникнення ризику – це свідоме рішення не піддаватися певному виду
ризику (але уникнути ризику вдається не завжди);
2) запобігання ризику, що зводиться до дій, які застосовують для
зменшення вірогідності втрат і для мінімізації їх наслідків. Такі дії можуть
передувати збитку, здійснюватися під час заподіяння збитку і після того, як
його завдано;
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3) прийняття ризику, яке полягає в покритті збитків за рахунок власних
ресурсів;
4) перенесення ризику на інших осіб.

Рисунок 1.1. Оптимізація системи ризик-менеджменту в банках України
При управління ризиками варто рекомендувати наступне: використання
принципу зважених ризиків; здійснення систематичного аналізу фінансового
стану клієнтів банку; здійснення систематичного аналізу платоспроможності і
кредитоспроможності

банку;

застосування

принципу

поділу

ризиків;

рефінансування кредитів; проведення політики диверсифікації (широкий
перерозподіл кредитів у дрібних сумах, наданих великій кількості клієнтів, при
збереженні загального обсягу операцій банку); страхування кредитів і
депозитів; застосування застави; застосування реальних персональних і
„уявних‖ гарантій; хеджування валютних операцій; збільшення спектру
здійснюваних операцій (диверсифікація діяльності).
У ризик-менеджменті готових рецептів немає і бути не може, але, знаючи
його методи, прийоми, способи рішення тих або інших задач, можна досягти
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відчутного успіху в конкретній ситуації. Тому ризик-менеджмент розглядають
як мистецтво управління банком в умовах невизначеності.
Особливу роль у вирішенні ризикових задач відіграє інтуїція менеджера.
Інтуїція є здатністю безпосередньо, як би раптово, без логічного продумування
знаходити правильне вирішення проблеми. Інтуїція є неодмінним компонентом
творчого процесу.
У стратегії ризик-менеджменту застосовують низку правил, на підставі
яких здійснюють вибір того або іншого прийому управління ризиком і варіанта
рішень: максимум прибутку; оптимальне поєднання прибутку і величини
ризику; оптимальна вірогідність результату.
Остаточною метою управління ризиком є отримання найбільшого
прибутку за оптимального, прийнятного для банку співвідношення прибутку і
ризику, що відповідає цільовій функції підприємництва.
Узагальнюючи досвід щодо запровадження комплексної системи ризикменеджменту, зазначимо, що управління ризиками неможливе без: правильної
системи

розподілу

повноважень;

пророблених

посадових

інструкцій;

досконалих каналів передачі інформації.
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УДК 336.6
І.А. Поліщук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті обгрунтовані положення, які визначають процес удосконалення
формування місцевих бюджетів; розглянуто концептуальні положення
формування

фінансового

потенціалу

місцевих

бюджетів

в

умоваж

децентралізації
Ключові слова: бюджет, фінансовий потенціал, децентралізація; ресурси,
міжбюджетні відносини
Наукове обґрунтування шляхів удосконалення формування місцевих
бюджетів потребує концептуалізації окремих положень, які визначають даний
процес.
Світова фінансова наука нагромадила достатній потенціал наукових
результатів щодо управління місцевими бюджетами. Зокрема, методологічні
основи формування фінансової, зокрема бюджетної системи, розкриті в працях
таких вчених, як: Апарова О., Бланкарт Ш, Єфименко Т., Клименко Н.,
Лисяк Л., Масгрейв Р., Пабат М., Поважний О., Рекова Н., Чугунов І., та ін.
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Попри достатньо велику кількість наукових досліджень з проблем
формування місцевих бюджетів питання сутність потенціалу місцевих
бюджетів, співвідношення понять «бюджетний потенціал» та «потенціал
бюджету», різновиди і складові потенціалу місцевих бюджетів. залишається
дискусійним і потребує додаткового теоретичного обґрунтування
З позицій загальнонаукового уявлення управління

– це функція

організованих систем, що забезпечує збереження їхньої структури, підтримку
режиму діяльності та досягнення поставленої мети. Управління як категорія
проявляється в процесі цілеспрямованого впливу керуючої системи або органу
управління на керовану підсистему або об‘єкт управління з метою забезпечення
його ефективного функціонування та розвитку [3].
З наведених тверджень визначення можна зробити два важливих висновки
щодо природи управління: воно притаманне будь-якій організованій системі і
виступає як одна з необхідних умов збереження системою гомеостазу (стану
стабільності) та спрямовує її розвиток. Поєднання цих властивостей визначає
зміст управління – забезпечення такого механізму функціонування системи, за
якого вона може досягнути мети свого існування у взаємодії із зовнішнім
середовищем, зберігаючи при цьому стабільність, що передбачає вироблення
механізмів пристосування і/або протидії зовнішнім і внутрішнім шокам та
протиріччям. До умов існування управління, таким чином, належать наявність
свідомої мети розвитку системи та здійснення самого управління, наявність
суб‘єкту управління, який

є реальним

носієм управлінського впливу,

готовність об‘єкту управління до дії цього впливу, відповідність характеру
управління стану об‘єкту та меті його розвитку.
З огляду на приналежність місцевих бюджетів до підсистеми публічних
фінансів, яка функціонує з урахуванням цілей та завдань держави як інституту і
як сукупності органів влади – управління виступає обов‘язковим елементом
процесу формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів. А з
урахуванням наведених міркувань щодо природи управління виправданим є
припущення, що природа та зміст управління формуванням та фінансового
потенціалу місцевих бюджетів визначатиметься особливостями його цілей,
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суб‘єктів та об‘єктів, характеру відносин між ними. Це визначає доцільність
аналізу методологічних підходів до визначення вказаних характеристик
державного управління.
Метою управління місцевими фінансами є досягнення фінансової
стабільності та створення належного рівня фінансової незалежності регіону,
що, у свою чергу, проявляється у збалансованості місцевих бюджетів,
відсутності місцевого боргу, забезпечення місцевих потреб населення [78].
Для процесу управління місцевими фінансами характерні такі функції, які,
власне, і складають його зміст.
1. Планування місцевих фінансів являє собою визначення пропорцій
перерозподілу грошових фондів через місцеві бюджети, визначення напрямків
реалізації бюджетної політики, формування планів та програм соціальноекономічного

розвитку

адміністративно-територіальних

одиниць,

обґрунтування норм бюджетного законодавства.
2.

Організація як процес побудови та зміни структури бюджетної

системи, налагодження інформаційно-аналітичної та технічної підтримки її
функціонування, розподіл повноважень з формування, виконання та контролю
бюджетів між рівнями управління та органами влади. Цей процес є
взаємопов‘язаним з процесами зміни у системі державного управління,
адміністративно-територіальному устрої тощо.
3. Виконання поставлених завдань і планів з метою досягнення певного
результату в ході мобілізації коштів в бюджети, здійснення їх вертикального
та

горизонтального

вирівнювання,

фінансування

бюджетних

видатків;

координація реалізації бюджетних механізмів.
4.

Моніторинг як постійний процес відслідковування параметрів

здійснення бюджетного процесу, пропорцій формування доходних та
витратних статей місцевих бюджетів тощо, адміністрування звітності про
виконання бюджетів.
5. Контроль як виявлення відхилень параметрів бюджетного процесу та
бюджету як фінансового плану і факту. Особливістю здійснення державного
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фінансового контролю місцевих бюджетів в Україні є те, що суб'єктом такого
контролю є держава, яка здійснює його за централізованою організаційною
побудовою. Це обумовлюється унітарним державним устроєм України, тоді як
при федеративному державному устрої суб'єктами контролю місцевих
бюджетів, зазвичай, виступають регіональні представники місцевої влади
(суб'єкти федерації) [6].
Сфери реалізації контролю у галузі здійснення управління місцевими
фінансами можна розділити за наступними ознаками: за надходженням коштів
до місцевих бюджетів; за витрачанням коштів з місцевих бюджетів; контроль за
формуванням та використанням коштів інших місцевих фондів коштів; у сфері
міжбюджетних відносин і трансфертів; контроль ефективності використання
об‘єктів комунальної власності; за обігом бюджетних та інших місцевих
фінансів у банках та інших фінансово-кредитних установах; за ефективністю
надання та законністю використання податкових пільг; попередження
зловживань у фінансовій сфері на державному місцевому рівні.
6.

Регулювання (походить від лат. regulo – привожу до порядку) –

забезпечення функціонування керованих процесів у рамках заданих параметрів
[8]. Слід сказати, що в науковій літературі та практиці функціонування
державних фінансових органів зустрічаються багато термінів, які містять
поняття «регулювання». Найбільш типовим є підхід, який наводиться в роботі
Виговської Н., яка зазначає, що бюджетне регулювання необхідно розглядати
як систему взаємозв‘язаних методів, способів, правових норм формування,
розподілу, перерозподілу бюджетних ресурсів для збалансування інтересів
суспільства і громадян. Бюджетне регулювання передбачає збалансування
нижчих бюджетів (до мінімального рівня) за допомогою розподілу коштів між
бюджетами у формі нормативних відрахувань

від

регулюючих

податків,

виділення трансфертів, дотацій, субвенцій і іншої фінансової допомоги [2].
В даному контексті вертикальне бюджетне регулювання має на меті
забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів
відповідно до чинного розмежування повноважень між органами державної
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влади та місцевого самоврядування. Вирішення такого завдання досягається
шляхом розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для
фінансування визначених видатків. Горизонтальне бюджетне регулювання
покликане усунути розбіжності в рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі
бюджетів місцевого самоврядування, що полягає у здійсненні фінансового
вирівнювання в територіальному розрізі а саме: у наближенні витрат бюджетів
(за економічною та функціональною класифікацією) до гарантованого
державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідації
значних диспропорцій у здійсненні бюджетних видатків у розрізі окремих
територій [5].
Суб‘єктами здійснення управління місцевими фінансами є суб‘єкти
бюджетного процесу на місцевому рівні є: місцевий фінансовий орган,
територіальний

орган

Державної

казначейської

служби,

розпорядники

бюджетних коштів, інші органи або посадові особи, які наділені бюджетними
повноваженнями, одержувачі

коштів

місцевого

бюджету,

комунальні

підприємства [1].
У зв‘язку з функціонуванням бюджетів в підсистемі публічних фінансів і
використання їх як інструментів державного управління та державного
регулювання економіки явище управління місцевими фінансами реалізується в
двох формах: бюджетного менеджменту і бюджетної політики.
За визначенням, яке наводить Михайленко С., бюджетний менеджмент –
це сукупність взаємопов'язаних дій (управлінських функцій), прийомів,
методів, спрямованих на керівництво бюджетними ресурсами і відносинами,
які виникають у процесі руху бюджетних потоків [8]. На практиці бюджетний
менеджмент
методичних та

стосується

використання адміністративних, організаційно-

нормативно-правових заходів з управління конкретним

бюджетом на мікрорівні, використання принципів та методів менеджменту як
науки і філософії для здійснення керівного впливу на місцеві бюджети.
Бюджетна політика є набагато складнішим явищем. За своєю суттю
політика є формою ситуативної та суб‘єктивно обмовленої реалізації певних
владних повноважень і відповідних заходів. Таким чином, державна політика
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виступає формою реалізації управлінського впливу органами влади на певні
процеси або певних суб‘єктів.
Підходи

до

визначення

сутності

та

змісту

бюджетної

політики

представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення сутності та змісту бюджетної політики
Автори
Виговська Н.

Сорока Р., Благун І.

Лисяк Л.

Зміст
система дій державних (місцевих) органів влади, спрямована на забезпечення
регулювання бюджетного процесу, бюджетної системи в умовах трансформації
економіки країни
суть бюджетної політики відображається в двох аспектах: 1) у статтях доходів і
видатків бюджету, джерелах їх формування, напрямах використання; 2) у
формах і методах мобілізації бюджетних потоків та їх використанні на державні
потреби
головний важіль визначення основних напрямів впливу державних та
регіональних (місцевих) органів влади на досягнення збалансованого розвитку
суспільства, відображає суспільно-економічні відносини між людьми у процесі
розподілу і перерозподілу ВВП, вироблення, розподілу, споживання суспільних
благ і послуг та регулювання соціально-економічних процесів з метою
задоволення потреб і розв‘язання різноманітних проблем суспільства на основі
сталого розвитку

Хомутенко В. та ін.

сукупність економічних й адміністративних заходів, що застосовує держава з
метою стабілізації та підвищення економічного й соціального розвитку

Глущенко Ю.

система заходів і дій органів влади в галузі управління бюджетним процесом на
основі концепції розвитку бюджетних відносин у складі загальної економічної
політики, спрямована на реалізацію поставлених завдань і цілей з економічного
та соціального розвитку.

Їх узагальнення дозволяє визначити бюджетну політику в сфері місцевих
фінансів як форму реалізації владноуправлінських повноважень держави в
сфері місцевих фінансів, спрямованих на: оптимізацію місця і ролі місцевих
бюджетів в бюджетній системі; забезпечення відповідності пропорцій та ходу
формування і виконання місцевих бюджетів цілям державної соціальноїекономічної політики; організацію функціонування бюджетного менеджменту в
державних установах; забезпечення можливості функціонування і виконання
владних повноважень місцевими органами.
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Реалізація бюджетної політики відбувається через бюджетний механізм.
Підходи до його визначення наведені в табл. 2.
У зв‘язку з механізмом реалізації бюджетної політики варто навести думку
Лисяк Л.: він ґрунтується на основних принципах, а саме: відокремлення
бюджетних коштів, що використовуються для поточних і перспективних цілей;
використання

державних

коштів

на

суспільно

значущі

проекти,

що

відповідають програмам стратегічного розвитку країн; контроль суспільства за
ефективністю використання бюджетних коштів [7].
При цьому науково-методологічні підходи щодо розмежування доходів і
видатків між державним і місцевими бюджетами в контексті реформування
міжбюджетних відносин можна звести до наступного: перший підхід передбачає
здійснення розподілу повноважень знизу до гори, і відповідно видаткових
зобов‘язань за принципом закріплення видатків за одним й тим самим рівнем
влади; другий підхід передбачає стандартизацію мінімальних послуг; третій підхід
передбачає обґрунтування кількісних пропорцій розподілу доходів між різними
рівнями бюджетної системи на розмежуванні функцій, компетенції і завдань
органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування в
сфері надання державних та громадських послуг. Четвертий ґрунтується на
зацікавленості в розвитку підприємництва на відповідній території.
Таблиця 2
Підходи до визначення бюджетного механізму
Автори

Зміст

Сорока Р., Благун І.

Бюджетний механізм – сукупність методів, які застосовує держава з метою
організації бюджетних відносин і забезпечення належних умов соціальноекономічного розвитку

Лисяк Л.

Пасічник Ю.

Дем‘янишин В.

способи організації бюджетних відносин, сукупність форм, методів, важелів,
інструментів мобілізації та використання бюджетних коштів
сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних
відносин та забезпечення належних умов щодо економічного і соціального
розвитку
сукупність фінансових форм, методів, важелів, інструментів, стимулів і санкцій
за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи розподільчих і
перерозподільчих процесів, формування і використання централізованого фонду
грошових коштів держави, функціонування бюджетної системи у цілому та
реалізація засад бюджетної політики держави
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У зв‘язку з чим пропонуються кардинально нові система та механізм
функціонування бюджетів розвитку місцевих бюджетів, які передбачають
створення в кожному регіоні регіонального фонду підтримки розвитку
територій [9].
Реалізація зазначених підходів залежить від інституційної архітектоніки
бюджетної системи або бюджетного устрою, який, в свою чергу, визначається
моделлю

державного

устрою,

зокрема,

співвідношенням

повноважень

центральних та місцевих органів влади.
Чинні системи бюджетів у зарубіжних країнах можна згрупувати, як
пропонує Карпінський Б., у три основні моделі:
1. Модель системи бюджетів базується на повному розподілі окремих
податків між різними адміністративними рівнями влади й на закріпленні їх за
відповідними рівнями системи бюджетів у законодавчому порядку. Така
модель частково характерна для США.
2.

Модель пайового розподілу основних податків між різними

адміністративними рівнями влади, що відображено в законодавчих актах, і
відповідне закріплення цих часток за рівнями системи бюджетів. Подібна
модель частково характерна для Німеччини.
3. Модель застосування спільної бази оподаткування різними рівнями
влади. При цьому кожен рівень влади встановлює власну ставку на основі
однієї бази оподаткування, а загальна ставка оподаткування є сумою
відповідних податкових ставок різних рівнів влади [5].
Фіскальна децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових
ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і місцевими
рівнями управління. Основоположником ідеї фіскальної децентралізації був
американський

економіст

Тібу

Ч.

[9].

Загальне

поняття

фіскальної

децентралізації включає політичні, економічні та інституціональні аспекти
організації міжбюджетних відносин і охоплює багато сфер діяльності – від
ефективності функціонування державних інститутів та розвитку стабільної
фінансової

інфраструктури

до

вдосконалення
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механізмів

фіскальних

трансфертів і підтримки системи соціального страхування. Добре розроблена
політика фіскальної децентралізації має не тільки посилювати місцеву
автономію, а й сприяти підвищенню політичної відповідальності, економічної
ефективності та відкритості управлінських рішень.
Проводячи політику фіскальної децентралізації, необхідно: по-перше,
чітко сформулювати цілі; по-друге, визначити роль держави в цілому та органів
місцевого самоврядування, зокрема у здійсненні економічної політики країни;
по-третє, врахувати, що фіскальна децентралізація може посилити прагнення
територій

з

більш

потужним

економічним

потенціалом

до

більшої

автономності. Цілями фіскальної децентралізації є справедливе надання послуг,
ефективний розподіл видатків, макроекономічне зростання та стабільність [5].
Як вказує Дем‘янчук О., децентралізація фінансових ресурсів місцевими
бюджетами України є однією з фундаментальних умов незалежності та
життєздатності органів місцевої влади, тому це сьогодні виходить на перший
план, адже: децентралізація процесів управління фінансовими ресурсами та
ухвалення рішень щодо їх формування, напрямів використання, міжбюджетних
трансфертів

збільшує

можливості

участі

місцевої

влади

в

розвитку

підконтрольної їй території; фінансова децентралізація та її нарощування
сприяє

ефективному

забезпеченню

суспільними

послугами

шляхом

ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і
соціально-економічними програмами розвитку територіально-адміністративної
одиниці [4].
Власне кажучи, необхідність існування місцевих бюджетів зумовлюється
передусім потребою в децентралізації публічних фінансів для усунення
негативних ефектів при неодностайному прийнятті бюджетних рішень в умовах
представницької

демократії.

При

цьому

забезпечення

максимального

задоволення преференцій індивідів в умовах демократичної держави можливе
за умов децентралізації повноважень з прийняття бюджетних рішень з
дотриманням інституційної конгруентності. Тобто формування місцевих
бюджетів в умовах демократії має ґрунтуватись на таких засадах автономії, за
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яких забезпечується інституційна симетрія. Необхідність автономії місцевого
самоврядування визначається і політично- правовою природою останнього, і
необхідністю дотримання інституційної конгруентності з метою забезпечення
репрезентативності бюджетних рішень в умовах демократії. Це дозволило
автору визначити фінансову автономію місцевого самоврядування як такого
стану політично-розподільчої моделі організації публічних фінансів, за якого
досягається

конгруентність

дохідних

і

видаткових

повноважень

та

відповідальності на кожному рівні бюджетної системи для найкращого
задоволення індивідуальних інтересів [9].
У концепціях «другої генерації» фіскальна децентралізація моделюється
для опису політичного процесу і наявності асиметрії інформації у владних
агентів. Так, вихідним є припущення, що з огляду на власну суб‘єктність
держава не ставить собі за мету максимізацію соціального добробуту, а
переслідує власні цілі, максимізуючи власні функції.
Першим напрямом виступає перегляд теореми Оутса В. у контексті
політичної економії. Тут прийняття рішення на користь централізації або
децентралізації залежить від неефективності централізованого ухвалення рішень
на не на співвідношенні між вподобаннями та зовнішніми ефектами,

яка

згадується в первісній теоремі Оутса В.
Другий

напрям

вивчає

співвідношення

між

централізованим

та

децентралізованим наданням суспільних благ в ході використання моделі
«агент/принципал» у виборчому процесі .
Інша важлива концепція – це концепція «двох бюджетів», яка набула
значного поширення останнім часом передбачає існування як поточного, так і
спеціального бюджету, який, за визначенням засновника цієї концепції Друкера
П., за сутністю має бути інвестиційним бюджетом витрат майбутнього
(перспективного) розвитку. В багатьох країнах функції спеціального бюджету
вдало виконують відповідні спеціалізовані організації та установи (наприклад,
в Росії – Стабілізаційний та Інвестиційний фонди), в той час як в Україні це
завдання цілком покладено на бюджети розвитку [2]. В цілому варто зазначити,
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що управління місцевими бюджетами існує у формі тієї частини заходів
бюджетної політики, які передбачають визначення нормативно-правових,
організаційних, методичних засад формування, виконання і контролю місцевих
бюджетів в фінансовій системі країни, реалізації та розвитку їх фінансового
потенціалу, його мобілізації.
Відповідно розвиток місцевих бюджетів означає зміни у нормативноправовому,

організаційному,

методичному

забезпеченні

функціонування

місцевих бюджетів, які дозволять змінити на краще хід їх формування та
використання, збільшити їхній фінансовий потенціал.
Аналітичне обґрунтування збільшення фінансового потенціалу місцевих
бюджетів передбачає:
визначення поточного стану і динаміки місцевих бюджетів; оцінку
пропорцій співвідношення їх з державним бюджетом та оцінку пропорцій
міжбюджетного руху грошових коштів;
аналіз досвіду функціонування місцевих бюджетів в зарубіжних країнах та
виявлення зв‘язку між ефективністю їх формування і використанням та рівнем
фіскального федералізму;
виявлення на підставі попередніх етапів аналізу групування передумов
неефективності формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів і
пріоритетів бюджетної політики України;
розробка методичних положень до оцінки фінансового потенціалу.
Результатом реалізації зазначених концептуальних положень виступає
обґрунтування механізму виявлення джерел і резервів формування фінансового
потенціалу місцевих бюджетів з метою підвищення його рівня та визначення
альтернатив стратегій управління розвитком адміністративно- територіальних
одиниць з урахуванням рівня фінансового потенціалу їх бюджетів і оцінки
перспектив економічного розвитку як напрям використання виявлених резервів.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Розглянуто проблеми фінансового забезпечення підприємств комунальної
власності. Виявлено особливості фінансування підприємств комунальної
власності з метою забезпечення господарювання. Окреслено основні напрями
фінансового забезпечення підприємств комунальної власності.
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витрати, прибуток, майно.
Фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою
частиною місцевих фінансів, але їм притаманні певні специфічні ознаки, які
випливають з особливостей форм власності і господарювання.
Проблеми

місцевого

розвитку

в

контексті

розбудови

місцевого

самоврядування стали предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних
вчених: Алексєєва В.М., Амоші О.І., Бистрякова І.К., Вахович І.М., Варналія
З.С., Герасимчук З.В., Голікова О.П., Казакова Н.А, Куйбіди В.С., Мамонтова
В.В., Мельник А.Ф., Монастирського Л.Г., Осауленка В.Д., Павлова В.І.,
Переверзєва В.М., Пили В.І., Пухир С.Т., Шарова Ю.П., Шевчук Л.Т. та інших.
У наукових працях вчених знайшли відображення питання обґрунтування
необхідності мінімізації втручання держави у вирішення локальних соціальноекономічних проблем, збільшення джерел фінансування місцевого розвитку,
дослідження

особливостей

функціонування

локальних

ринків

праці

і

нерухомості, демократизації управління на муніципальному рівні загалом.
Однак неспадаюча напруга у розв‘язанні питань місцевого розвитку,
невирішеність проблем депресивності окремих територій, а також низький
потенціал місцевої влади щодо створення якісного життєвого середовища для
мешканців цих територій шляхом надання якісних муніципальних послуг
зумовлюють необхідність вивчення даної проблематики.
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Основу ресурсного забезпечення місцевого самоврядування становить
комунальна власність. Комунальна власність — це конкретне майно, фінансові
та інші ресурси, що належать територіальній громаді. Об‘єктами комунальної
власності є майно органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства
та організації, майнові частки в статутних фондах господарських товариств,
природні ресурси, об‘єкти соціальної інфраструктури, місцевий бюджет,
позабюджетні фонди, цінні папери.
На практиці у комунальній власності знаходяться заклади соціальної
сфери, майно органів місцевого самоврядування, підприємства житловокомунального господарства та місцевий бюджет.
В структурі комунальної власності, що склалася в Україні переважають
об‘єкти, які є потенційними фінансовими центрами-реципієнтами: освіта —
36,3%; державне управління — 23,3%; охорона здоров‘я та соціальна допомога
— 9,5%; колективні, громадські та особисті послуги — 8,5% [2, с.131].
Метою дослідження є ознайомлення з особливістю фінансової діяльності
комунальних підприємств, тому що саме від матеріально-фінансової бази цих
підприємств залежить обсяг другої корзини доходів місцевих бюджетів.
Фінансова діяльність підприємств комунальної форми власності має деякі
особливості. Діяльність таких підприємств має комплексний міжгалузевий
характер і безпосередньо впливає на умови проживання, праці та відпочинку
людей. Мета їх діяльності — якісне обслуговування замовників та населення
щодо надання відповідних послуг. Ці підприємства, які є складовою місцевого
господарства,

мають

специфіку

організації

фінансових

відносин.

Так

підприємства частково утримуються з місцевих бюджетів. Фінансова діяльність
підприємств комунальної форми власності опосередковує собою систему
грошових відносин, які виникають у зв‘язку з формуванням та використанням
фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування
відтворювального процесу і соціальної сфери.
Під фінансовими ресурсами підприємств комунальної форми власності,
на думку О.П.Кириленко [1, с.36], слід розуміти сукупність грошових коштів,
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резервів і надходжень цільового призначення, що є в розпорядженні
підприємств, які закріпленні за ними на правах оперативного управління або
повного господарського відання і використовуються на власні статутні потреби.
Основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємств
комунальної форми власності є власні та залучені кошти. До власних коштів
належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід і
прибуток. До залучених — бюджетні асигнування, кредити банків.
Первинне формування цих ресурсів проводиться в період створення
підприємства шляхом формування статутного фонду, що складається з
основних засобів і оборотних коштів. Статутний фонд комунального унітарного
підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить,
у період до його реєстрації як суб‘єкта господарювання. Мінімальна величина
статутного фонду такого підприємства встановлюється відповідною місцевою
владою.
Підприємства комунального господарства за специфікою їх діяльності, як
правило, є на локальних (місцевих) ринках природними монополістами. В
економічній теорії під природною монополією розуміється така ситуація на
ринку, коли задоволення попиту на ньому найефективніше за відсутності
конкуренції. Той факт, що більшість підприємств комунальної форми власності
відповідає всім умовам природної монополії, визначає необхідність контролю
за цінами на продукцію (роботи, послуги), що надаються ними. В нашій країні
це здійснюється шляхом прямого регулювання цін і тарифів відповідними
органами місцевої влади.
Згідно з Господарським кодексом України державне регулювання цін
здійснюється шляхом встановлення фіксованих державних та комунальних цін,
граничних рівнів цін, граничних рівнів торговельних надбавок і винагород
постачальникам,

граничних

нормативів

рентабельності

або

шляхом

запровадження обов‘язкового декларування зміни цін. Тобто структура ціни
продукції (роботи, послуги) комунального підприємства має дві складові:
собівартість, що виражає в грошовій формі витрати на виробництво і
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реалізацію послуги, та обсяг прибутку, який регулюється за допомогою
показників рентабельності, встановлюваних державою.
Відповідно до чинного законодавства у випадку встановлення фіксованих
цін, застосування яких унеможливлює одержання прибутку підприємствами
комунальної форми власності, органи місцевого самоврядування зобов‘язані
надати цим підприємствам дотації.
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є основним
джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції,
утворення доходів та формування фінансових ресурсів. Від її величини
залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування
прибутку, а й своєчасність та повнота податкових платежів, погашення
банківських кредитів тощо, що в кінцевому підсумку позначається на
фінансовому результаті діяльності підприємства.
Абсолютну ефективність діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання
характеризує прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є важливим
фактором стимулювання виробничої та комерційної діяльності підприємства й
утворює фінансову основу для її розширення, задоволення матеріальних і
соціальних потреб трудового колективу.
Таким чином, прибуток підприємства комунальної форми власності є
грошовим

вираженням

частини

грошових

надходжень,

утворюваних

підприємством. Він створюється в результаті як основної діяльності
(водопостачання, водовідведення, теплопостачання, перевезення пасажирів
тощо), так і інших видів господарської діяльності (виконання різних робіт і
надання господарських послуг), проте значну частку в його обсязі займає
прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Прибуток є частиною виручки від реалізації. Аналогічно будь-якому
суб‘єкту господарювання виробничої сфери прибуток від реалізації продукції
(товарів,

робіт,

послуг)

підприємств

комунальної

форми

власності

безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) та її собівартості.
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Оскільки майно підприємств комунальної форми власності перебуває у
власності місцевих органів самоврядування, для фінансування цих підприємств,
крім власних джерел, залучаються також кошти місцевих бюджетів та кошти,
отримані в порядку перерозподілу між цими підприємствами. Для здійснення
господарської

діяльності

комунальні

підприємства

мають

у

своєму

розпорядженні власні оборотні кошти, які поділяються на нормовані та
ненормовані [1,с.215].
Ще однією характерною особливістю функціонування комунальних
підприємств є те, що в окремих випадках такі підприємства не можуть бути
оголошені банкрутами. Так, відповідно до Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» положення цього
нормативного акта не застосовуються до юридичних осіб — підприємств, що є
об‘єктами комунальної власності, якщо стосовно них виключно на пленарному
засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийняті рішення
щодо цього [3, п.8, ст.5].
Визначення індивідуальних нормативів оборотних коштів для кожного
виду запасів матеріальних ресурсів (допоміжних матеріалів, запасних частин,
палива і пального, тари, малоцінних і швидкозношуваних предметів), а також за
витратами майбутніх періодів здійснюється за тими самими методиками, що й у
промисловості. Відмінність полягає лише в тому, що в основу розрахунку
потреби в оборотних коштах (а саме для визначення одноденної потреби в
ресурсах) береться не квартальний, а річний обсяг виробництва продукції
(надання послуг).
За джерелами утворення оборотні кошти традиційно можна поділити на
три групи:
1) власні — створюються за рахунок бюджетних асигнувань та
отриманого прибутку;
2) прирівняні до власних — фінансуються за рахунок стійких пасивів;
3) і позичені — формуються з коштів, залучених на фінансовому ринку.
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Важливим джерелом фінансування покриття (поповнення нестачі або
приросту нормативу) оборотних коштів підприємств - є стійкі пасиви.
Внаслідок особливостей встановленого порядку розрахунків і нагромадження
фінансових ресурсів, поряд із нормальною (непростроченою) заборгованістю за
заробітною платою персоналу і платежами до бюджету та цільових фондів, на
вказаних підприємствах постійно виникає сума стійких пасивів, яка складається
з доходів майбутніх звітних періодів (аванси, передплати і переплати
споживачів комунальних послуг), частини амортизаційних відрахувань на
запаси матеріалів для капітального ремонту, тимчасово вільних залишків
резервних та інших спеціальних фондів.
У комунальній сфері нагромадилося багато складних проблем, які
потребують якнайшвидшого вирішення, без чого неможливі подальший
розвиток країни. Комунальний сектор економіки потребує докорінного
реформування з метою забезпечення його розвитку, формування ринкових
механізмів господарювання, зміцнення матеріально — технічної та фінансової
бази, забезпечення прибутковості комунальних підприємств.
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На сьогодні ресурси бюджетів усіх рівнів є недостатніми навіть для
мінімального задоволення інтересів громадян України, що зумовлює пошук
альтернативних методів управління бюджетним процесом і нових механізмів
державного управління, які б дали змогу отримати максимальний результат від
витрачання бюджетних коштів. Особливого значення набуває питання
ефективного використання ресурсів місцевих бюджетів, що є вагомим
фактором підвищення рівня управління економікою та одночасно фінансового
забезпечення повноважень державних і місцевих органів влади в процесі
виконання зобов‘язань, які визначені чинним законодавством.
Сучасні розробки фінансових механізмів державного управління мають
переважно галузевий напрям, а наукові дослідження стосовно управління
бюджетними ресурсами не виходять за межі заходів щодо забезпечення
наповнення бюджетів та використання бюджетних коштів. Потребують
уточнення

сутність

спрямованих

на

і

визначення

ефективне

та

механізмів

державного

управління,

результативне

управління

бюджетними

ресурсами.
У рамках нашого дослідження, концепцію державного управління
розглядаємо, як сукупність теоретичних уявлень про цілі, принципи бюджетної
593

та податкової системи, моделі міжбюджетних відносин та реалізацію механізму
державного

управління

бюджетними

ресурсами

в

Україні

в

умовах

децентралізації. Процес формування нової цілісної концепції державного
управління бюджетними ресурсами диктується підвищенням ролі місцевого
самоврядування в управлінні місцевими бюджетами та їх відповідальністю,
розширенням функцій та видаткових повноважень, закріпленням за місцевими
бюджетами на довгостроковій основі ресурсної бази.
В перехідних умовах, до проведення адміністративно- територіальної
реформи, оптимальною моделлю управління для України має стати гнучка
змішана

децентралізована

модель

державного

управління

бюджетними

ресурсами. Вона повинна чітко закріплювати за державним бюджетом
фінансування основних загальнодержавних функцій (оборона та безпека
держави, правоохоронна та судова діяльність тощо) та надавати широкі
повноваження місцевим органам влади з одночасним закріпленням за місцевими
бюджетами достатнього фінансового ресурсу у вигляді податків і зборів,
підвищувати

відповідальність

місцевих

органів

влади

за

управління

бюджетними ресурсами та мотивувати їх до мобілізації, заощадливості,
ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Також повинні бути
створені

механізми

активізації

внутрішнього

виробництва,

зменшення

податкового тиску та тінізації економіки, запроваджені механізми взаємної
довіри та відповідальності між громадою, місцевими органами влади та
бізнесом.
Виконуючи завдання щодо обрання найбільш прийнятної моделі для будьякої країни, необхідно враховувати рівень фінансової самодостатності територій,
існуючі традиції, забезпечення узгодженості між загальнодержавними і
регіональними інтересами та інтересами територіальних громад. Згідно з
фінансовою політикою держави, що відповідає державному устрою, можна
визначити дві основні моделі управління бюджетною системою: централізовану
та децентралізовану. Методи, форми та фінансові інструменти цих відносин
мають формуватися відповідно до основних принципів тієї чи іншої моделі.
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Досліджуючи механізм управління бюджетними ресурсами в Україні,
потрібно звернути увагу на те, що однією з найважливіших проблем є створення
оптимальної моделі організації міжбюджетних відносин у державі. В Україні
система міжбюджетних відносин заснована на централізованій моделі
державного управління, що сприяє посиленню тенденції централізації
фіскальних функцій держави й обмеженню місцевих органів влади в реалізації
основних функцій управління бюджетним процесом на місцях.
Централізована бюджетна модель властива країнам із тотальною роллю
держави в усіх сферах господарського комплексу та відбувається у нерозривному
зв‘язку з центральним бюджетом у межах консолідованого бюджетного плану
держави. Централізована модель міжбюджетних відносин щодо забезпечення
доходами віддає перевагу трансфертному методу та методу регульованих
доходів. Щодо видатків, то їй властива методика делегування розподілу
відповідальності за надання державних послуг, коли всі функції нижчих рівнів
виконавчої влади спрямовуються згори донизу. Позитивними рисами такої моделі
вважаються єдність організації

управління,

організаційна

спроможність

бюджетної системи командної економіки, спрямованість фінансових ресурсів на
пришвидшення досягнення поставлених цілей тощо [4, с.22]. Проте за
централізованої моделі не беруться до уваги інтереси окремих громадян і
соціальних груп, а місцеві органи влади мало зацікавлені у розвитку власної
дохідної бази.
Політичною

передумовою

впровадження

децентралізованої

моделі

управління бюджетною системою є забезпечення демократичних прав для
громадян країни та територіальних громад, адже децентралізоване прийняття
рішень зменшує навантаження на центральний уряд, покращує і прискорює
виконання урядових рішень. Децентралізована модель є ознакою економічного
розвитку держави на демократичних засадах, сприяє розвитку і стійкості
інститутів ринкової економіки. За такої моделі застосовується метод власних та
закріплених доходів, а видаткова політика ґрунтується на функціональному
методі, який передбачає конкретне розмежування компетенції та видаткових
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повноважень між усіма рівнями влади, при цьому припустимим є делегування
деяких видаткових повноважень, що забезпечує гнучкість міжбюджетних
відносин.
Основними принципами децентралізованої моделі управління є такі:
невтручання держави в бюджетний

процес на місцях; чітке

законодавче

розмежування видаткових повноважень між різними рівнями управління;
дотримання інтересів громад відповідних територій з урахуванням цілей Уряду;
цілеспрямований розвиток фінансової незалежності місцевого самоврядування;
здійснення розподілу дохідних джерел відповідно до бюджетних повноважень.
Проте одним з основних її недоліків є ускладнення координації дій Уряду для
досягнення макроекономічних цілей і забезпечення балансу фінансових
можливостей.
Досвід розвинених країн та тих, що економічно розвиваються, свідчить про
те, що вони переходять до децентралізованої моделі управління з метою
підвищення

ефективності

надання

державних

послуг

та

прискорення

економічного розвитку. Також запровадження децентралізації управління
підвищує відповідальність місцевої влади за ефективність витрачання
бюджетних ресурсів. Процес бюджетної децентралізації відбувається не лише в
федеральних країнах, що зумовлено історично впливовими позиціями місцевої
влади, а й в унітарних країнах, які вбачають в цьому процесі значний
конструктивний потенціал для власних економік [6, с.80]. Однак її ефективність
залежить від розподілу функцій та «врегулювання взаємовідносин між
державною владою та місцевим самоврядуванням» [7, с.27].
Принципами бюджетної децентралізації розвинених країн є ефективність,
відкритість та відповідальність. На цих принципах базується розподіл
повноважень для виконання визначених функцій органів державної влади та
надання бюджетних послуг, повноважень мобілізації доходів та здатність
місцевих урядів брати позики. Місцеві органи влади забезпечують реалізацію
місцевих інтересів, надають громадські послуги, виконують делеговані
повноваження органів виконавчої влади. Місцеві бюджети відіграють важливу
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роль у соціально-економічному розвитку територій [6, с.365]. Бюджетна
децентралізація застосовується як механізм підвищення ефективності розподілу
та використання бюджетних ресурсів.
Одне з проблемних питань сучасної бюджетної системи України – її
невідповідність принципам бюджетно-фіскальної децентралізації, хоч вони і
закладені в Кодексі.
На сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України та
міжбюджетних відносин виходять на перший план, оскільки це є однією з
фундаментальних умов незалежності та життєздатності місцевих органів влади.
Адже децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі
місцевої влади в розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а
фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними
послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими
потребами й уподобаннями.
Бюджетна децентралізація – спосіб організації бюджетної системи і відносин
між бюджетами різних рівнів на основі передачі повноважень з відповідними
фінансовими ресурсами з центру на регіональний і місцевий рівні самоврядування.
Децентралізація супроводжується перерозподілом функцій між органами влади
різних рівнів на користь регіональних і місцевих урядів. Як наслідок, на місцях
складаються компетентні, фінансово самодостатні, підконтрольні населенню
центри

влади

і

приймання

рішень.

У

такий

спосіб

розосереджується

відповідальність, знижується рівень ризиків від масштабних централізованих
рішень і дій. Децентралізація відповідає «золотому» правилу державних фінансів:
витрачати треба не більш кількісно, а більш ефективно й ближче до платників
податків і споживачів фінансованих державних послуг [1, с.5-9].
У результаті процесу децентралізації формується

система органів

управління потоками бюджетних ресурсів, до компетенції яких належить право
вирішення питань щодо обсягів, напрямків, термінів, механізмів використання
цих ресурсів. Взаємозв‘язок органів влади та управління виявляється в
необхідності фінансування єдиних суспільних потреб, у кількісному та якісному
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розмежуванні бюджетних

ресурсів

між

адміністративно-територіальними

одиницями та по вертикалі державного управління.
У процесі перерозподілу фінансових ресурсів бюджетною системою
виділяються такі основні типи відносин між бюджетами різних рівнів: розподіл
видатків відповідно до розподілу повноважень між виконавчою владою та
органами місцевого самоврядування;

забезпечення

місцевих

бюджетів

дохідними джерелами для виконання власних і делегованих державою
повноважень; перерозподіл через державний бюджет фінансових ресурсів від
бюджетів-донорів до бюджетів – реципієнтів; формування умов для збільшення
зацікавленості органів місцевого

самоврядування в

мобілізації доходів;

використання у процесі виконання бюджету різних форм і методів взаємодії між
державним та місцевими бюджетами [5, с.119].
Загальні принципи децентралізації також можливо використовувати при
закріпленні податків та зборів за різними рівнями державного управління.
Теоретично розподіл фіскальних інструментів може набути двох крайніх форм:
закріплення повноваження на встановлення й стягнення податків та зборів лише
за центральним урядом, фінансування витрат місцевих бюджетів здійснюється за
рахунок міжбюджетних трансфертів або закріплених податків (податкових
розщеплень); закріплення максимального обсягу повноважень й установлення
та стягнення податків і зборів до місцевих органів влади, у разі необхідності із
доповненням

надходження

місцевих

бюджетів

закріпленими

податками

(податковими розщепленнями) [5, с.6].
На практиці розподіл таких повноважень здійснюється більш гнучко і не
набуває зазначених крайніх форм. До фінансових інструментів місцевого
самоврядування відносять: власні податки; регулюючі податки; податкові
розщеплення; загальні трансферти (гранти загального призначення); спеціальні,
цільові трансферти.
Останнім часом в Україні особливе значення надається розгляду питань
щодо фінансової автономії регіонів та органів місцевого самоврядування.
Сутність

фінансової

автономії

полягає
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«у

праві

органів

місцевого

самоврядування на володіння і розпорядження власними коштами, достатніми
для здійснення своїх функцій і повноважень» [7, с.116]. Її практична реалізація
здійснюється

завдяки

формуванню

відповідної

бюджетної

системи,

а

ефективність бюджетної системи залежить від оптимального розподілу коштів
між різними рівнями влади, певної самостійності та здатності раціонально
використовувати фінансові ресурси на кожному рівні [4, с.131].
Іншими

словами,

рівень

державного

управління,

що

знаходиться

найближче до споживачів суспільних послуг, здатний забезпечити найбільш
ефективне витрачання бюджетних коштів (ефективність витрат) для задоволення
місцевих потреб. Це дозволяє йому надавати перелік бюджетних послуг на рівні,
що забезпечує найбільш повний облік конкретних потреб населення і на якому
вигоди від цих послуг перевищують вартість їх надання, яку готові сплачувати
споживачі.
Також слід зазначити, що демократизація управління пов‘язана з наданням
регіонам, районам, містам, органам місцевого самоврядування не тільки
фінансової автономії, а й певної правової та організаційної.
Відповідно до Кодексу [2] бюджетні відносини мають формуватися на
засадах подальшої децентралізації функцій і повноважень між різними рівнями
органів влади на основі принципу субсидіарності, що передбачає врахування
можливості

кожної

владної

структури

вирішувати

проблеми

якомога

ефективніше за умови максимальної її наближеності до місця подій. Проте
навіть з прийняттям Кодексу проблеми міжбюджетних відносин залишаються
досить істотними. Хоча в Україні прийнято децентралізовану модель відносин,
що підвищило питому вагу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, модель
взаємовідносин має все ж таки всі ознаки централізованої бюджетної системи,
оскільки близько 60% бюджетних видатків здійснюється з

державного

бюджету, що свідчить про значну централізацію бюджетних коштів. З кожним
роком неухильно продовжує відбуватися зменшення частки обсягу доходів
місцевих бюджетів у структурі доходів зведеного бюджету. Наслідком цього є
фінансова залежність місцевих бюджетів та недостатня розвиненість такого
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інституту, як місцеве самоврядування. Органи місцевого самоврядування
здебільшого займаються виконанням делегованих повноважень, а не місцевим
розвитком. У свою чергу, фінансування місцевих бюджетів здійснюється
переважно через міжбюджетні трансферти, що не стимулює до нарощування
власної дохідної бази.
За

ступенем

скандинавську,

у

централізації
якій

коштів

централізується

українська
60%

модель

коштів, що

схожа

на

забезпечують

централізоване фінансування соціальної сфери. Проте В.Опарін відзначає, що
застосування цієї моделі ефективне лише за умови високого рівня доходів
населення та їх оподаткування, а також сумлінності платників податків.
Помірна централізація спостерігається при використанні західноєвропейської
моделі - 35-45%. Найменша бюджетна централізація властива американській
моделі – 25-35%. Ця модель вважається найбільш жорсткою, але ефективною,
особливо

в

умовах

ринкової

«вільної»

економіки,

стимулюючою

самофінансування. Її застосування вважається можливим лише за умови
достатньо високого рівня розвитку економіки. В умовах неможливості більшістю
регіонів

України

самостійно

забезпечити

навіть мінімально необхідне

фінансування соціальних програм та бюджетної сфери здається найбільш
прийнятною модель з високою централізацією бюджетних коштів. Однак
зворотна дія цієї моделі полягає у зменшенні зацікавленості до пошуку шляхів
кардинальних змін в економіці регіонів, адже у цьому випадку значно простіше
довести відсутність власних коштів та отримати допомогу з державного
бюджету.
Вважаємо, що при застосуванні даної моделі управління повинен бути
добре налагоджений механізм щодо відповідальності місцевих органів влади
перед громадою. Безперечно, неефективна діяльність місцевої влади може
призвести до збільшення розбіжностей у соціально-економічному розвитку
територій. Проте, все ж таки, позитивний досвід регіонів, які зможуть
використати надані можливості для забезпечення суттєвих зрушень у якості
життя населення, стане стимулом до активізації діяльності влади, бізнесу,
громадськості усіх регіонів заради поліпшення умов свого життя.
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Виходячи зі світового досвіду, можна побачити, що чим більша частка
податків і зборів над трансфертами в доходах місцевих бюджетів, тим більша
відповідальність місцевих органів влади за податкову дисципліну, ефективне
використання

зібраних

податків.

Відбувається

зростання

зацікавленості

місцевих органів влади у розвитку підприємництва як основної ресурсної бази
місцевих бюджетів. З огляду на зазначене, можна підкреслити, що бюджетна
децентралізація

набуває

особливого

значення

в

умовах

реформування

міжбюджетних відносин та покращення управління місцевими бюджетними
ресурсами.
Д.Вілдасін зазначає, що «більша централізація функції перерозподілу
неодмінно викликає чистий перерозподіл між регіонами, коли деякі з них
роблять чисті внески, а інші отримують чисті виграші від політики
перерозподілу, здійснюваної центральним урядом».
Нераціональна система бюджетних відносин між рівнями бюджетного
устрою

послаблює

здатність

місцевих органів влади до

проведення

раціональної бюджетної політики, яка надала б можливість формування
сприятливого інвестиційного клімату. До того

ж політика бюджетного

вирівнювання, що втілюється в Україні, не забезпечує умови для швидкого
набуття тенденції до економічного зростання, оскільки навіть регіони, з
бюджетів яких передаються кошти до державного бюджету, не мають для цього
достатніх фінансових ресурсі.
А.Монаєнко говорить про те, що будучи тісно пов‘язаною з організацією
системи державного управління, децентралізація є чинником побудови плідних
відносин між центральним урядом і органами управління на місцевому рівні.
Мотивація до здійснення широкої децентралізації владних повноважень
включає два аспекти – політичний та економічний. Перший – це реакція на
регламентацію діяльності місцевих органів з центру, другий – це наслідок
надмірної розподільчої діяльності з центру і необхідність більш ефективного
використання наявних ресурсів.
Отже, вважаємо, що збільшенню бюджетних ресурсів регіонів сприятиме
удосконалення державного управління як на центральному, так і на місцевому
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рівні. Основні функції бюджетного управління полягають у наповненні бюджету
та регулюванні його розподілу відповідно до визначених цілей соціальноекономічного розвитку. Ці функції взаємопов‘язані, оскільки від ефективності
розподілу фінансових ресурсів, застосування ефективних важелів стимулювання
певних напрямків дій залежить і майбутнє наповнення бюджету. Бюджетна
децентралізація може сприяти економічному зростанню лише за умови
застосування механізму заохочення прагнення до самодостатності, формування
фінансово-економічного потенціалу сталого розвитку, позитивного іміджу
регіонів та територій. У свою чергу, Уряд має лише доповнювати (у випадку
необхідності) фінансові ресурси регіону залежно від природно-кліматичних
умов, ресурсного потенціалу, екологічних проблем, перспектив розвитку тощо.
Можна зазначити, що процес бюджетної децентралізації в Україні ще не
завершено. Сучасний стан моделі управління бюджетною системою та
міжбюджетними

відносинами

в

Україні

свідчить

про

те,

що

існує

невідповідність між зобов‘язаннями за видатками місцевих бюджетів і
джерелами доходів, а міжбюджетні трансферти перетворилися на основне
джерело фінансування майже всієї системи місцевих бюджетів.
Принципами

ефективної

бюджетної

децентралізації

має

стати

розмежування витратних повноважень між бюджетами різних рівнів згідно з
прийнятими зобов‘язаннями на середньострокову перспективу з урахуванням
принципів

субсидіарності

та

збалансованості

між

функціональними

повноваженнями й обсягами надходжень, що спрямовуються на їх реалізацію.
Також процес передання повноважень від центрального уряду до місцевих
органів влади має супроводжуватися передачею відповідних фінансових
ресурсів на виконання цих повноважень через запровадження місцевих податків і
зборів та шляхом закріплення частини загальнодержавних податків за місцевими
бюджетами, що отримали такі повноваження.
Сьогодні ми яскраво бачимо, що в Україні негайно потрібно будувати нову
концепцію державного управління бюджетними ресурсами, яка базуватиметься
на визнанні й дотриманні всіма гілками влади рівних прав громадян та на
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переформатуванні принципів існування системи державної влади з метою
надання ефективних управлінських функцій суспільству заради процвітання
країни, а не тільки за для задоволення власних амбіцій. Бюджетна
децентралізація дозволить сформувати фінансово стійкі регіони та органи
місцевого самоврядування, які здатні реалізовувати активну соціальноекономічну політику та підвищити ефективність бюджетних видатків.
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УДК 336.01
А.І. Прикоб
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті вивчено і досліджено ключові питання стану кредитних спілок в
Україні, які присутні на ринку. Висвітлено негативні наслідки фінансової
кризи,

яка

значно

вплинула

на

фінансову

систему

нашої

держави.

Проаналізовано основні проблеми кредитних спілок на сучасному етапі
розвитку економіки України. Визначено місце й значення кредитних спілок у
фінансово-економічній системі України.
Ключові слова: Кредитна спілка, ресурси, позичальники, відсотки, грошові
Внески, фінансова стабільність, фонд гарантування вкладів, кредитна
діяльність, депозитна діяльність.
Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать про те, що економічна
ситуація в Україні та світі продовжує залишитися складною. Інтенсивність та
результативність взаємовідносин суб‘єктів господарювання з кредитними
організаціями та кредитними спілками на сьогодні не можуть бути достатніми.
В Україні проблеми розвитку кредитної кооперації є маловідомими та
недостатньо вивченими. Поглибленого аналізу вимагають питання відновлення
та ефективного використання потенціалу кредитних кооперативів в умовах
подолання економічної та фінансової кризи, їх вихід на якісно новий рівень
розвитку.
Аналіз останніх досліджень. Питання створення, становлення і розвитку
кредитних спілок досліджували багато учених і економістів, таких як Д. Адамі,
Е. Вебб, Р. Оуен, Ф. Райффайзен, С. Бабенко, С. Гелей, В. Гончаренко,
А. Гончарук, В. Зіновчук, А. Качор, П. Маковський, В. Морочко, А. Оленчик,
В. Семчик. Водночас, теоретико-методологічні аспекти та проблеми діяльності
кредитних спілок в Україні ще не стали предметом активних досліджень і
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обговорень. У методологічному плані не вирішено багато питань, пов‘язаних з
визначенням суті, форм і механізмів функціонування кредитних спілок.
Метою статті є визначення головних проблем розвитку кредитної
кооперації в Україні та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо
удосконалення системи кооперативного кредитування у перспективі.
Виклад основного матеріалу. У процесі тривалого історичного розвитку в
кожній країні сформувались кредитні кооперативи, що мають національні
особливості, зумовлені відмінностями в соціально-економічних відносинах,
законодавстві, менталітеті населення. Такі особливості притаманні й для
України. В зв'язку з цим розвиток системи кредитної кооперації передбачає не
копіювання зарубіжного досвіду, а його ефективне використання з врахуванням
національних особливостей.
Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка
(далі - КС)- це неприбуткова організація, заснована фізичними особами,
професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових
послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [5].
Основний вид діяльності – надання ощадно - позичкових послуг, оскільки
спілка

створюється

як

ефективний

інструмент

саме

з

цією

метою.

Забороняється займатися іншими видами діяльності.
Аналізуючи практику діяльності кредитних спілок в Україні, окремі автори
умовно виділяють два їх основних типи [7]:
спілки соціального напряму: засновуються на базі трудових
колективів, громадських об‘єднань, церковних парафій; мають
порівняно низькі відсоткові ставки на кредити, внаслідок чого
неспроможні протистояти інфляції; як правило, існують за рахунок
сторонніх пожертв або загальної орієнтації членства на дрібні
позички при максимальній віддачі на вклади; позички мають
короткотерміновий характер;
605

спілки ринкового напряму: засновуються за територіальним
принципом, за професійною ознакою, на базі численної та
диверсифікованої за характером членів громадської організації;
ведуть гнучку відсоткову політику, практикують кредитування на
різні терміни та під різні види гарантування, пропонують кілька
видів вкладів.[1]
В Україні кредитні спілки значно більше відчули на собі негативні
наслідки світової фінансової кризи. За інформацією державного регулятора
(Держфінпослуг), різного роду фінансові проблеми наразі мають 200–240
кредитних спілок, що становить 25–30% від їх загальної кількості. З них
близько 100–120 спілок могли б бути врятовані рефінансуванням в загальному
обсязі 50 млн грн. Стільки ж спілок знаходяться у критичному стані, і
необхідний їм осяг фінансування становить 250–300 млн грн, все це свідчить,
що необхідно удосконалювати існуючі механізми функціонування кредитних
спілок а також покращувати загальнодержавну політику регулювання
діяльності кредитних спілок. Беручи до уваги не популярність серед населення
отримання фінансових послуг від кредитних спілок, в політиці їхнього
управління необхідно кардинально переглядати стратегію їхнього розвитку, яка
б базувалась на формуванні довіри до наданих кредитними спілками послуг.[7]
З моменту поширення світової фінансової кризи в Україну показники
кредитних спілок почали стрімко падати. У 2013 р. кредитні спілки втратили
понад 64 % свого капіталу, близько 44 % активів, вкладників та кредитного
портфелю, 32,6 % вкладів. Найменші втрати спостерігались за показником
загальної кількості членів кредитних спілок.
За даними Нацкомфінпослуг за 2014 рік, на ринку кредитної кооперації
зменшилась кількість зареєстрованих спілок на 5,6 % (з 624 до 589 КС), з яких
24 % (140 КС) Ғ кредитні спілки-члени ВАКС. При цьому, кількість членів КС
на ринку зменшилась на 16,2 % Ғ до 821,6 тис. громадян України. У той же
час, у кредитних спілках-членах ВАКС кількість членів КС зменшилась на 6,8
% і станом на 31.12.2014 р. складає 446 тис. громадян, а це 54,3 % усього ринку
кредитної кооперації України.[2]
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Загалом, система кредитної кооперації об'єднує понад 821,6 тис. громадян
України. З них:
31,5 тисяч громадян довірили свої кошти українським
кредитним спілкам, з яких 63,2 % Ғ вкладники кредитних спілок,
які є членами ВАКС;
186,6 тисяч громадян мають діючі кредитні договори, з яких
кожен другий позичальник отримав кредит в кредитній спілці, яка є
членом ВАКС.
За підсумками 2014 року активи кредитних спілок України зменшилися на
260,1 млн грн (10 %) Ғ до 2 338,7 млн грн. У 2013 році цей показник
скоротився лише на 58,1 млн грн. У цей час, кредитні спілки-члени ВАКС
втратили 80 млн грн (8,5 %) активів і їх розмір на кінець 2014-го складає 858,9
млн грн. Проте, за попередній, 2013-ий, рік приріст активів спілок асоціації
склав 113,8 млн грн (13,8 %). Зауважимо, що питома вага активів кредитних
спілок-членів ВАКС у загальній сумі активів кредитних спілок України
кожного року зростає й уже на кінець 2014-го складає більше третини ринку Ғ
36,7 %. На фоні економічно-соціальних подій у країні, багатьом кредитним
спілкам довелося скоротити обсяги видачі кредитів населенню. За даними
Нацкомфінпослуг, у 2014 році було надано кредитів на суму 2 150,6 млн грн,
тоді як минулого року було надано кредитів на суму 2 576,2 млн грн, тобто на
16,5 % більше. Зазначимо, що в кредитних спілках-членах ВАКС кредитування
членів КС у 2014-ому порівняно з 2013-им зменшилося на 14,5 %, а розмір
середнього кредиту, що надається одному члену спілки, збільшився до 8,3 тис.
грн. Середня сума кредиту на ринку складає 10,7 тис. грн.[2]
Маючи певні проблеми із кредитуванням та поверненням кредитів, спілки
стикнулись із відчутним відтоком вкладів. Депозитний портфель кредитних
спілок України з початку 2014 року зменшився на 340,3 млн грн (25,6 %) та
станом на 31.12.2014 року складає 989,8 млн грн. У кредитних спілках-членах
ВАКС цей показник зменшився на 17,4 % (106,5 млн грн) до 504,1 млн грн.
Частка сум внесків (вкладів) на депозитних рахунках кредитних спілок-членів
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ВАКС на ринку зросла до 50,9 %. Зазначимо, що обсяг внесків (вкладів) на
депозитні рахунки кредитних спілок України за 2014 рік складає 1 500,3 млн
грн, це на 15,4 % менш, ніж було залучено вкладів за аналогічний період 2013
року. За цей же час, у кредитних спілках-членах ВАКС було акумульовано
757,3 млн грн, порівняно з 869,1 млн грн за 2013 рік.[3]
За 2015 рік кредитні спілки – члени ВАКС втратили 50,7 млн. грн. (7%)
активів та станом на 01.01.2016 року загальна сума активів дорівнює сумі у
осткризовий 2011 рік - 670,1 млн. грн. Внаслідок зменшення обсягу
редитування спостерігається зменшення суми кредитного портфеля кредитних
спілок - членів ВАКС на фоні погіршення його якості. Так, з початку 2015 року
кредитний портфель спілок асоціації зменшився на 42,6 млн. грн. (6,3%) та
станом на 01.01.2016 року складає 631,4 млн. грн.
Враховуючи весь обсяг проблем, з якими кредитні спілки стикнулись у
2015 році, варто зупинитись на певних регіональних особливостях. Найбільше
скорочення кредитування своїх членів за 2015 рік, -12,5%, спостерігається у
кредитних спілках південного регіону, тоді як за минулий рік цей регіон
продемонстрував

позитивну

тенденцію.

Внаслідок

скорочення

обсягів

кредитування спостерігається зменшення кредитних портфелів кредитних
спілок – членів ВАКС в регіонах. Найбільше зменшення кредитного портфеля
відбулося в кредитних спілках західного регіону – на 7,9%. Майже таке ж
скорочення портфеля спостерігається і в кредитних спілках центрального
регіону – 7,3%. Найбільше неповернутих кредитів за 2015 рік спостерігається у
кредитних спілках південного регіону, сума яких зросла на 15,8%, тоді як у
2014 році цей показник збільшився на 36,9%. Однак, питома вага
простроченості у загальній сумі кредитів, наданих спілкою в регіоні займає
найменшу частку – 15%. На фоні соціально-економічних подій в країні, як в
банках так і в кредитних спілках спостерігається подальший відтік вкладів. Так,
у 2015 році найбільше схуд депозитний портфель кредитних спілок східного
регіону – 24,9%. Зазначимо, що депозитний портфель цього регіону у 2014 році
зменшився на 37,6%. Однак, найменше зменшення депозитного портфеля у
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2015 році відбулося у кредитних спілках південного регіону – 4%. Значний
відтік вкладів у 2015 році спостерігається у кредитних спілках – членах ВАКС
центральних та західних регіонів – 18,6% та 10,5% відповідно. [3]
Враховуючи

суттєве

погіршення

фінансових

показників

багатьох

кредитних спілок, можна зробити висновок про те, що з метою підтримки
ліквідності, утримання фінансової стабільності та підвищення рівня захисту
членів кредитних спілок певна частина спілок потребувала і на сьогодні
потребує рефінансування, механізм якого, на жаль, не передбачений
українським законодавством. На відміну від банків та їхніх вкладників, в
Україні також не передбачено механізму відшкодування громадянам коштів,
внесених у кредитні спілки у вигляді внесків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки.
Усі ці обставини призводять до посилення регуляторного впливу на
діяльність кредитних спілок. Головною метою державної політики щодо
розвитку ринку кредитних спілок є захист інтересів їхніх членів шляхом
створення умов для безпеки та фінансової стабільності кредитних спілок,
розширення спектра та збільшення обсягів кредитно-ощадних послуг, розвитку
кредитних спілок як невід'ємного елементу ринку небанківських фінансових
установ.[1]
Для якісного зростання системи кредитної кооперації, насамперед,
необхідне вдосконалення законодавчих норм щодо визначення кількості та
складу членів кредитних спілок, їх статусу і кола операцій, які вони можуть
виконувати.

Заслуговує

на

увагу

думка

про

необхідність

прийняття

Кооперативного кодексу України [1]. Згідно чинного законодавства України
члени кредитної спілки не несуть відповідальності за її зобов'язаннями.
Гарантією виконання зобов'язань має бути високий рівень договірної
дисципліни, що досягається при укладанні договорів поруки з усіма членами
спілки.

Це

забезпечує

солідарну

відповідальністі

перед

спілкою

за

індивідуально отриманими кредитами [2]. Поширення діяльності кредитних
спілок на всю територію України ускладнює можливість проведення загальних
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зборів, обрання правління, контролюючих органів, спостережної ради на
демократичних

засадах.

Виникає

небезпека

порушення

кооперативних

принципів діяльності кредитних спілок. Крім того, великі спілки мають значні
обсяги депозитів і на їх вкладників сильніше впливають коливання валютних
курсів, що стимулює неспокій і вилучення вкладів. Поширеною є думка, згідно
якої реальна участь в управлінні можлива в кредитних спілках, які об'єднують
не більше 500 учасників. У багатьох країнах існують обмеження щодо кількості
учасників кредитної спілки. Водночас ряд дослідників заперечують доцільність
таких обмежень, грунтуючись на відсутності безпосереднього однозначного
зв'язку між кількістю членів кредитних спілок та ефективністю їх діяльності,
підтвердженням чого є достатньо ефективна робота багатьох кредитівок, що
налічують по 12—15 тис. членів [5]. Саме по собі обмеження чисельності
членів неспроможне гарантувати відсутність зловживань.
В сучасних умовах основними проблемами функціонування кредитних
спілок є:
наявність «сірого» сектору, велике число «жевріючих» кредитних
спілок, порушення кооперативних принципів у діяльності значної
кількості кредитних спілок;
недосконала структура кредитного портфеля, політика формування
та управління активами й пасивами, відповідні процентні ставки,
недостатнє упровадження нових видів послуг і ринкових інструментів,
відсутність узгодженої довготермінової ринкової стратегії;
недостатній доступ до дешевих і довгих ресурсів, неналежне сервісне
супроводження, відсутність механізмів підтримання фінансової стабільності
кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів, низький рівень
системної інтеграції кредитних спілок у режимі саморегулювання [4].
Функціонування

кредитних

спілок

ускладнюється

також

через

неврегульованість питань нагляду і контролю за їх діяльністю. Незначними
наглядовими функціями наділені Національний банк України та Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг. З огляду на зазначену
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проблему доцільно зобов‘язати контролюючі органи проводити на підставі
звітності розрахунок показників, які характеризують стан кредитних спілок, та
виносити рішення рекомендаційного характеру щодо усунення виявлених
недоліків. При цьому контролюючий орган повинен тісно співпрацювати з
Національною асоціацією кредитних спілок України [6].
Головною проблемою функціонування кредитних спілок в Україні є
недосконалість

законодавчо-нормативного

середовища

й

закріплення

кооперативної природи кредитних спілок. Оптимальним розв‘язанням цієї
проблеми є внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують
діяльність кооперативних неприбуткових товариств та кредитних спілок.
Згідно з Концепцією розвитку системи кредитної кооперації, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України, серед найважливіших факторів і
тенденцій, що стримують розвиток кредитних спілок можна виділити:
недосконалість законодавства, що регулює діяльність суб‘єктів
системи кредитної кооперації, зокрема значна обмеженість можливостей
кредитних спілок у наданні фінансових послуг їх членам та юридичним
особам;
недостатній для належного виконання їхніх зобов‘язань перед
членами рівень капіталізації;
недостатня поінформованість населення про діяльність кредитних
спілок;
концептуальна невизначеність на тривалу перспективу;
збільшення концентрації ринку кооперативного кредитування;
наявність у кредитному портфелі кредитних спілок переважної
кількості короткострокових кредитів;
порівняно незначні строки кредитування;
відсутність

діючої

інфраструктури

фінансової

й

технічної

підтримки ефективної діяльності кредитних спілок;
відсутність ефективного механізму захисту прав членів кредитних
спілок, у тому числі гарантування вкладів;
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існування значної кількості кредитних спілок, що у своїй діяльності
не дотримуються основних принципів міжнародного кооперативного
руху й вимог щодо захисту прав їх членів;
низький рівень професійної діяльності й технічної оснащеності
переважної більшості кредитних спілок тощо[5].
Для комплексного вирішення питань, які постали перед кредитними
спілками, необхідно:
запровадити на державному й регіональному рівнях системи
стабілізації та фінансового оздоровлення кредитних спілок;
створити

систему

страхування

і

гарантування

вкладів

від

фінансових ризиків;
ініціювати створення бюро кредитних історій для формування
єдиної бази позичальників, що надасть можливість знизити частку
прострочених і неповернених позик;
прискорити процес формування потужних асоціацій, діяльність
яких сприятиме розробці й запровадженню єдиних правил поведінки на
ринку кооперативного кредитування, професійних і технологічних
стандартів діяльності кредитних спілок;
запровадити жорсткішу систему нагляду та контролю дотримання й
виконання основних показників діяльності кредитних спілок;
сформувати установи сервісної інфраструктури, які повинні
надавати послуги кредитним спілкам і об‘єднанням кредитним спілкам у
сфері навчання, консультаційного супроводження [4].
Основою новітньої системи кредитних спілок має стати реальне та дієве
саморегулювання, що базується на ідеології побудови трирівневої системи
захисту вкладів. При цьому стратегічним завданням є сприяння побудові
потужної національної системи кредитних спілок, діяльність якої ґрунтується
на міжнародних кооперативних принципах та давніх кооперативних традиціях
української нації, поєднання у діяльності кредитних спілок ринкової
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ефективності з справедливістю та соціальною відповідальністю, дотримання
цивілізованих

правил

поведінки

на

ринку

взаємного

кредитування,

забезпечення прозорості діяльності та поваги до прав членів кредитних спілок.
Загалом,

кредитні

спілки

для

розвитку

своєї

діяльності

повинні

зорієнтувати свої цілі на зміцнення довіри в інвесторів та клієнтів, зберігати і
примножувати залучені кошти, задовольняти інтереси позичальників й
отримувати максимальний дохід.
Висновки. Основними проблемами розвитку кредитних спілок в Україні є:
недостатність фінансових ресурсів через обмеженість доходів учасників спілок;
високий

рівень

відсоткових

ставок;

недостатній

рівень

знань

та

поінформованості учасників кредитних спілок; відсутність належної взаємодії з
іншими фінансовими структурами. Факторами підвищення ефективності
діяльності кредитних спілок у сучасних умовах є: упорядкування нормативної
бази їх діяльності; співпраця з державою та пряма державна підтримка;
посилення

взаємної

підтримки

кредитних

спілок

різного

рівня.

Для

забезпечення ефективного функціонування кредитні спілки повинні зорієнтувати свої цілі на зміцнення довіри в інвесторів та клієнтів, зберігати і
примножувати залучені кошти, а також задовольняти інтереси позичальників.
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УДК 336.01
А.І. Прикоб
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТИВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
В статті проведено аналіз сучасного стану ринку праці України з урахуванням
політико-економічних подій. Виявлені проблеми та перспективи розвитку
українського ринку праці враховуючи активну політику зайнятості в країнах
європейського союзу. Запропоновані заходи щодо реформування національного
ринку праці.
Ключові слова: зайнятість населення, управління зайнятістю, ринок праці,
неформальний сектор економіки, підприємницька активність, молодіжне
підприємництво.
Сьогоднішня ситуація в Україні характеризується зростанням рівня цін,
зниженням

доходів

населення,

зменшенням

кількості

робочих

місць,

недосконалістю механізмів регулювання попиту і пропозиції робочої сили зі
сторони держави, напругою на ринку праці, посиленням трудової міграції за
кордон. У зв‘язку з цим виникла необхідність посилити політику зайнятості,
забезпечити рівні можливості на ринку праці громадянам, які шукають роботу,
організації громадських робіт, розвитку приватного підприємництва тощо.
Актуальність теми обумовлюється перспективами входження України до
загальноєвропейської системи соціально-трудових відносин та пов‘язаною з
цим необхідністю термінового вирішення проблеми низькопродуктивної
тіньової зайнятості та високого рівня прихованого безробіття.
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Проблеми

зайнятості

населення,

шляхи

удосконалення

механізмів

державного регулювання та державної політики зайнятості досліджувалися
багатьма зарубіжними та вітчизняними науковцями і практиками. Важливим
внеском у вирішення цих проблем є наукові праці В. Васильченка, І. Веселяк,
Н. Діденко, Е. Лібанової, В. Міненко, Т. Панюк, Ю. Стадницького, І. Шкіндюк
та інших. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, питання
регулювання

зайнятості

населення

потребує

подальшого

поглибленого

комплексного дослідження з урахуванням зарубіжного досвіду.
Метою статті є окреслення напрямів вдосконалення соціально-трудових
відносин та підвищення конкурентоспроможності праці в Україні на основі
врахування досвіду застосування активної політики зайнятості в країнах ЄС.
Сьогодні діяльність урядів різних країн є більш раціональною, оскільки
вони намагаються покращити показники зайнятості населення шляхом
створення різноманітних стимулів як для самих працівників бути активнішими
на ринку праці та мати більші можливості у працевлаштуванні, так і для
роботодавців бути зацікавленими у створенні нових робочих місць та
заповненні існуючих вакантних посад. Однак у деяких зарубіжних країнах
існує практика стимулювання неактивності населення, тобто витіснення людей
з ринку праці (наприклад, через можливість раннього виходу на пенсію),
пропонуючи їм замість заробітної плати різні типи профінансованих
трансфертами виплат. Цей вид політики є затратним і шкідливим для
суспільства, оскільки неактивність (бездіяльність) знижує рівень добробуту
громадянина [3, с. 82]. Слід зазначити, що практика використання методів
впливу на зайнятість населення визначає активну і пасивну політику держави
на ринку праці. Активна політика — це спрямування дій органів влади на
підвищення конкурентоспроможності робочої сили і розширення сфери
докладання праці з метою запобігання безробіттю і збільшення чисельності
зайнятих. Тобто така політика спрямована на забезпечення роботою незайнятих
активних громадян, що шукають роботу. Активна політика держави у сфері
зайнятості реалізується за допомогою Державної та регіональних програм
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зайнятості населення, які передбачають низку заходів щодо розширення сфери
докладання праці. Комплекс організаційно-економічних і правових дій, які
безпосередньо впливають на зміну співвідношення попиту і пропозиції робочої
сили є активними заходами державної політики. Тому, на нашу думку,
Стратегія зайнятості населення в Україні має передбачати подальший розвиток
і розширення активних заходів для запобігання повальному безробіттю та
збільшенням витрат на ці заходи за рахунок коштів фонду сприяння зайнятості
населення з урахуванням стану ринку праці. Важливим аспектом у процесі
регулювання зайнятості населення є налагодження соціального діалогу між
органами державної влади та громадськими об'єднаннями. Це сприяє
проведенню консультацій з громадськістю з використанням інтерактивних
форм діалогу (круглих столів, телемостів, Інтернет-конференцій тощо), у
результаті чого формуються сприятливі умови для співпраці органів виконавчої
влади з громадськістю для формування ефективної державної та регіональної
політики зайнятості населення та її реалізації.[4, c. 46]
Ситуація на ринку праці ЄС на даний час є складною, а рівень зайнятості
населення у віці від 20 до 64 років у 2014 році становив 68,3%, що нижче, ніж у
попередні

роки.

Тому проблема вдосконалення

механізму

управління

зайнятістю населення є актуальною і для країн Європи. Варто зазначити, що
для країн-членів ЄС характерними є значні відмінності у рівні зайнятості
населення віком 20-64 роки [2, c.8]. У 2014 році даний показник коливався від
77,2% у Швеції до 43,3% у Греції (рис. 1). Також найвищий рівень зайнятості
спостерігається у тих країнах Європи, які не є членами ЄС: в Ісландії –79,5%,
Норвегії –77,1%, Швейцарії –76,6%.На основі відмінностей у рівні зайнятості
населення країни ЄС можна умовно поділити на три групи. До першої з них
доцільно віднести країни з високим (вище 70 %) рівнем зайнятості –Швецію,
Данію, Німеччину, Фінляндію, Нідерланди, Австрію та Естонію. Для даних
країн характерним є високий рівень розвитку інфраструктури ринку праці,
можливості поєднувати трудову діяльність з професійним навчанням, що
позитивно впливає на рівень зайнятості молоді, особливий трудовий
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менталітет. Другу групу формують країни з середнім рівнем зайнятості
населення віком 20-64 роки (не нижче 60%) –Великобританія, Франція, Литва,
Латвія, Чехія та ін. [6, c.54]
Ці країни мають конкурентоспроможну економіку, збалансований розвиток
різних галузей національного господарства, також їм притаманна висока
ступінь інтегрованості в єдиний економічний простір, як європейський, так і
світовий. Щодо третьої групи країн, рівень зайнятості населення яких нижче
60%, то сюди входять переважно нові члени ЄС та так звані постсоціалістичні
держави –Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, а також країни Південної
Європи –Італія, Іспанія, Греція, Хорватія, Мальта. Низький рівень зайнятості,
який має місце в цих країнах, детермінується великою кількістю чинників,
серед яких можна назвати :
економічні (недосконала галузева структура економіки, недостатня
інвестиційна активність, недоліки функціонування фінансової системи);
політичні

(спадок

соціалістичного

режиму,

корупція,

«тінізація»

соціально-трудових відносин );
психологічні
працездатного

або

населення,

ментальні,
його

пов‘язані

економічною

з

рівнем

активністю,

самосвідомості
потребами

у

самореалізації у професійній сфері. Дана група чинників за ступенем впливу на
рівень зайнятості не поступається економічним чи політичним чинникам, хоча
часто дослідженню ментальної складової соціально-трудового потенціалу не
приділяється достатньо уваги.На думку Бурлай Т. В., можна виокремити такі
основні проблеми у сфері зайнятості новоінтегрованих країн Євросоюзу [1, c. 73]:
-слабка конвергенція ринків праці «старих» і «нових» членів ЄС;
-високий загальний рівень безробіття та збільшення його тривалості;
-надвисокий рівень безробіття серед молоді;
-висока зайнятість у неформальному секторі економіки;
-старіння робочої сили та підвищення пенсійного віку;
-інтенсивна трудова міграція.
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Отже, можна стверджувати, що для України, яка тільки почала шлях до
євроінтеграції, та для новоінтегрованих країн ЄС притаманні спільні
проблеми у сфері зайнятості. Зокрема, для більшості регіонів України
характерний високий рівень безробіття, реальні показники якого, як правило,
суттєво відрізняються від офіційно зареєстрованого. Вікова структура
безробітного населення подібна до тої, що має місце у країнах ЄС з нижчим
рівнем економічного розвитку. Зокрема, у 2013 році в Україні кількість
безробітних становила 1576,5 тис. осіб, з них 655,8 тисяч (або 41,6%) складали
особи у віці до 30 років.[7, c.67]
В

Україні

стимулювання

вирішенню
малого

даної

бізнесу

та

проблеми

може

сприяти

створення

механізмів

політика

перетворення

непродуктивної «тіньової» зайнятості у неформальному секторі економіки у
ефективне підприємництво, орієнтоване на інновації. Особливого значення при
цьому набуває активізація так званого «молодіжного підприємництва», що є
вкрай актуальним інструментом вирішення проблеми високого рівня безробіття
серед молоді.[3, c.53]
Досвід великих розвинутих країн (США, Канада,Австралія) свідчить про
можливість вирішення проблем зайнятості на регіональному рівні, що є
актуальними сьогодні й для України. Це, насамперед, проблеми, пов'язані зі
змінами територіального розподілу праці і посилення міжрегіональної
кооперації, зближення регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку,
реструктуризація застарілих у технологічному рівні промислових і аграрних
регіонів, обмеження надмірного росту великих міст та промислових
агломерацій, освоєння периферійних

регіонів з багатими

природними

ресурсами, регулювання міграції між містами і сільською місцевістю,
модернізації інфраструктурних систем, покрашення екологічної ситуації в
регіонах тощо. Слід мати на увазі, що неможливо абсолютно ідентично
використовувати варіанти вирішення регіональних проблем зайнятості у
досліджуваних нами країнах, однак, їх досвід є корисним для формування нової
державної політики щодо вирішення проблем зайнятості населення в Україні.
[5, c. 37]
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Найвагоміші проблеми, які існують на ринку праці України, пов'язані з
економічною активністю населення. У їх вирішенні велику роль відіграє
Державна служба зайнятості. Державне регулювання відносин зайнятості являє
собою багаторівневу систему, в рамках якої кожен елемент має однаково
важливе значення. Стратегія реалізації політики зайнятості населення повинна
стосуватися компетенції всіх рівнів — від підприємства до держави, оскільки
тактичні рішення повинні йти в руслі виробленої стратегії, забезпечуючи її
реалізацію.Разом з тим слід наголосити на тому, що форми стратегічних і
тактичних рішень різні: перші повинні реалізуватися на основі розробки
шляхом прогнозування й аналізу загальнодержавної програми зайнятості, а
другі —шляхом моніторингу відносин зайнятості в регіоні й на підприємствах,
а

також

за

допомогою

розробки

поточних

заходів

щодо

реалізації

загальнодержавної програми зайнятості в регіоні.
Досвід окремих країн та загальносвітові тенденції визначили цілу низку
заходів, до яких удається держава, регулюючи ринок праці, а саме:
створення фірм з «оренди» робочої сили, які надають працівникам
пакет соціальних послуг і постійну зайнятість у фірмі на умовах
тимчасової зайнятості на різних підприємствах за направленням фірми
(досвід Німеччини);
взаємне визнання країнами дипломів про освіту та порівнянності
кваліфікації (досвід Європейського Союзу);
заходи щодо отримання молоддю першого робочого місця,
стажування тощо, зокрема шляхом повного або часткового його
субсидіювання державою на певний термін (досвід Європейського
Союзу);
заохочення створення кооперативних товариств працівниками якщо
вини кає загроза закриття підприємства, коли акціонерний капітал
формується із заощаджень працівників (досвід Великобританії);
фінансування місцевою владою кооперативів, які цілком віддають у
розпорядження безробітних, які володіють необхідними професійними
навичками (досвід Великобританії);
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надання тривало безробітним можливості протягом року щомісячно
пра цювати по 78 годин із збереженням допомоги через безробіття
(досвід Франції);
виплата допомоги через безробіття працівникам із низькою
заробітною платою з метою збереження робочого місця (досвід
Німеччини);
звільнення підприємця від сплати внесків на соціальне страхування
на один рік, якщо він організовує курси перепідготовки безробітних на
своєму підприємстві (досвід Німеччини);
сприяння розвитку сільських ремісництв, рибного господарства
(досвід Фінляндії);
фінансування з регіональних бюджетів малого туристичного та
відпочинкового бізнесу – так званого «зеленого» туризму (досвід
Фінляндії);
стимулювання самозайнятості у формі одноразових, періодичних
виплат або в комбінованій формі (досвід Європейського Союзу);
фінансові

пільги

підприємствам,

створеним

безробітними:

звільнення від виплати соціальних податків терміном на 6 місяців (досвід
Франції); зниження податків на 30 % (досвід Німеччини);
фінансування

з

регіональних

бюджетів

інвестицій

в

інфраструктурні об‘єк ти, що використовують у системі громадських
робіт (досвід Польщі);
стимулювання

внутрішньофірмової

мобільності

із

доплатою

працівникам за освоєння додаткових спеціальностей (досвід Японії);
стимулювання міжфірмових угод про спільне використання робочої
сили, що балансує зайнятість у випадку мінливої кон‘юнктури товарного
ринку (досвід Японії);
виплата субсидій підприємствами для стимулювання створення
нових робочих місць і проведення курсів підготовки та перепідготовки
працівників (досвід Японії);
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підтримка випереджального навчання персоналу, який перебуває
під ризиком звільнення (досвід Росії);
стимулювання застосування гнучких форм зайнятості (досвід
Європейського Союзу);
стимулювання вторинної зайнятості (досвід Європейського Союзу);
[2, c.48]
Оцінка діяльності державної служби зайнятості в Україні дає підстави
стверджувати, що переважно акцент в її роботі робиться на пасивних заходах
регулювання зайнятості –реєстрації та обліку безробітних, виплаті атеріальної
допомоги по безробіттю, наданні інформації про вакансії. Такі функції служб
зайнятості в Україні є традиційними. Поряд з цим у їх роботі останнім часом
спостерігаються певні нові тенденції –активізація профорієнтаційних заходів,
налагодження зв‘язків з громадськими організаціями та органами місцевого
самоврядування щодо створення нових робочих місць, а також посилення
роботи

з

молоддю,

включаючи

заходи

з

виявлення

та

розвитку

підприємницьких здібностей.Слід зазначити, що у країнах ЄС одним з
напрямків розвитку конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу є
підвищення підприємницької активності молодих працездатних осіб. Це
пов‘язано з тим, що молодь традиційно краще сприймає нововведення, ніж
старше покоління, легше навчається і, відповідно, може досягнути позитивних
результатів в організації власної справи за порівняно короткий проміжок часу,
але тільки за наявності певної фінансово-консультаційної підтримки. [1, c.63]
У багатьох західних країнах уже протягом кількох десятиліть успішно
застосовується практика стимулювання молодих осіб до заснування власної
справи.

В

основі

механізмів

такого

стимулювання

лежить

пільгове

оподаткування діяльності або повне звільнення від податкових платежів
підприємців-початківців на певний час (від одного до трьох років), а також
консультаційна та юридична підтримка процесу започаткування власної
справи. При цьому увага акцентується саме на молодих підприємцях, які мають
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потенціал до навчання, до творчої та інноваційної активності, до саморозвитку і
т. д. Як приклад можна навести Великобританію, де в рамках реалізації
політики М. Тетчер щодо подолання економічної кризи початку 80-их та
структурної перебудови економіки відбувалося комплексне стимулювання
малого бізнесу. Особлива увага з боку органів державної влади приділялася
сприянню та створенню умов для розвитку молодіжного підприємництва,
зокрема успішно реалізовувалася на практиці програма «Молоді підприємці».
Щодо вітчизняних реалій, то в законодавстві України на даний час немає ні
чіткого формулювання поняття «молодий підприємець», яке давало б правові
підстави для організаційної та економічної підтримки таких осіб, ні прописаних
механізмів забезпечення молоді, яка має намір започаткувати власну справу,
фінансовими ресурсами, тобто так званим «стартовим капіталом, відсутність
якого

є

одною

з

головних

причин,

що

гальмують

розвиток

підприємництва.Певні кроки щодо організації фінансової та консультаційної
підтримки молоді, яка започатковує власну справу, здійснювалися, зокрема,
відповідно до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття», був створений спеціальний фонд, з якого
здійснювалися виплати одноразової допомоги для організації безробітними
власного бізнесу. Однак на сьогоднішній день внаслідок надскладних
економічних та політичних обставин фінансування даних програм, очевидно,
буде згорнуто. Враховуючи, що для України характерні значні диспропорції у
рівні зайнятості та у кількості вільних робочих місць між великими містами та
невеликими та сільською місцевістю, важливо надати можливість молодим
людям започатковувати підприємництво у невеликих містах та селах, тим
самим створюючи нові робочі місця та розвиваючи регіональний бізнес. Серед
зайнятих у неформальному секторі економіки значну частку становлять особи,
які самостійно ведуть певну господарську діяльність, не реєструючись при
цьому як фізична особа-підприємець. Дану проблему неможливо вирішити без
активної участі держави у формуванні механізмів підтримки підприємництва.
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Проблема обґрунтування засад реалізації активної політики зайнятості в
подальшому, в міру входження економіки України у загальноєвропейські
економічні процеси, набуватиме все гострішої актуальності. Перспективами
подальших досліджень у даному напрямку мають стати питання щодо
обґрунтування

механізмів

максимального

сприяння

підприємницькій

активності населення, особливо молоді, зростання ролі малого бізнесу,
підвищення продуктивності праці, детінізації соціально-трудових відносин.
Важливим також є теоретичне обґрунтування напрямків та інструментів
фінансової підтримки підприємництва в Україні, стимулювання молодіжного
підприємництва, адаптація політики зайнятості до теперішніх кризових
умов.Необхідними є також дослідження напрямків оптимізації процесів
трудової міграції населення з метою мінімізації втрат соціально-трудового
потенціалу країни.[3, c.57]
На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що
зайнятість населення є найважливішою характеристикою ринку праці. Питання
ефективної

зайнятості

населення

є

особливо

актуальним

в

умовах

нестабільного економічного розвитку. Досвід зарубіжних країн доводить, що
важливим напрямом вдосконалення державного регулювання зайнятісті
населення в Україні має стати оптимізація самої системи управління
зайнятістю. При цьому роль Державної служби зайнятості має полягати,
насамперед, у прогнозуванні структурних зрушень в економіці регіону і
розробці відповідних потребам регіону Програм зайнятості. Дослідження
показали, що сприяти ефективній зайнятості населення, усувати причини
безробіття повинна держава.
Використання зарубіжного досвіду регулювання зайнятості населення
потребує глибокого осмислення сутності тих чи інших інструментів впливу
держави, прогнозування наслідків їх впровадження, врахування багатьох
макроекономічних показників з метою підвищення ефективності діючих
механізмів. Міжнародний досвід засвідчує також, що роль держави у вирішенні
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проблем зайнятості має бути активною, і водночас ця сфера діяльності вимагає
зваженості, наукового обгрунтування розвитку, довгострокового програмноцільового фінансування. Тому необхідно не тільки ретельно вивчати досвід
вирішення проблем зайнятості в розвинених країнах, але використовувати і
переймати його потрібно обов'язково з урахуванням особливостей національної
та регіональної економіки. На нашу думку, необхідним є: якісно змінити
діючий соціально-економічний курс, переглянути пріоритети соціальноекономічної політики, щоб основою зробити людину з її інтересами. Тільки
така політика може стати основою для консолідації суспільства, для виходу з
кризової ситуації з якомога меншими втратами. Вирішення короткотривалих
проблем повинно враховувати можливості досягнення стратегічних цілей.
Основні напрями політики боротьби з безробіттям повинні полягати в
оптимізації

зайнятості,

розвитку

підприємництва,

сприянні

посиленню

здатності працівників до адаптації, забезпеченні рівних можливостей на ринку
праці. Держава повинна активно висувати та реалізовувати програми щодо
покращення зайнятості. Також слід здійснювати якісну професійну підготовку;
надавати дотації підприємцям, які беруть на себе зобов'язання підтримувати
обумовлений

рівень

зайнятості;надавати

консультаційну

допомогу

безробітним; створити сприятливі умови для бажаючих відкрити власну
справу; створювати робочі місця та працевлаштовувати молодь на перше
робоче місце.
Перспективними напрямами подальших наукових досліджень можуть бути
питання організації громадських робіт для незайнятого населення, здійснення
професійного навчання та підвищення кваліфікації безробітних, сприяння
зайнятості сільського населення.
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УДК 336.14
М.Б. Прокопець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ
Статтю присвячено проблемам функціонування місцевих бюджетів та
регулювання міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації.
Визначено

роль

місцевих

бюджетів

у

реалізації

програм

соціально-

економічного розвитку та запропоновано напрями збільшення власних доходів
місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцеві бюджети, міжбюджетні відносини, органи місцевого
самоврядування,

громада,

бюджетна

децентралізація,

міжбюджетні

відносини.
У сучасних умовах, коли йдеться мова про докорінні зміни у
функціонуванні місцевих бюджетів, гостро постає питання формування нової
концепції державної регіональної фінансової політики, яка сприяла б
забезпеченню фінансової самостійності місцевих органів влади та їх здатності
виконувати функції. Роль місцевих бюджетів у суспільстві забезпечується їхнім
впливом на соціально-економічні процеси, зокрема як фіскального інструменту
органів

місцевого

самоврядування

з

метою

економічного

зростання

територіальних громад й адміністративно-територіальних утворень, а також
засобу соціального захисту населення. До найбільш гострих проблем у сфері
формування місцевих бюджетів можна віднести: використання вільних
бюджетних коштів, нестабільність доходної бази, неефективну систему
вилучення надлишків загальнодержавних податків, недостатнє фінансування з
Державного бюджету України
Актуальність дослідження полягає в пошуку оптимальної структури
доходів місцевих бюджетів та резервів зростання їх дохідної бази для
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забезпечення їх фінансової незалежності та зростання розвитку регіонів країни,
що загалом вплине на розвиток України.
Проблемі формування доходів місцевих бюджетів присвятили свої праці
багато вітчизняних науковців, зокрема: О. Барановський, С. Булгакова,
Д. Василик, О. Кириленко, О. Крайник, І. Луніна, В. Піхотський, В. Федосова,
С. Юрій та ін. Варто зазначити, що проблеми формування та оптимізації
дохідної частини місцевих бюджетів, наповнення їх бази та пошук зростання
власних доходів постійно перебувають в центрі уваги багатьох науковців,
зокрема, В. М. Опаріна, О. Р. Романенко, О. П. Кириленко, Н. І. Вовни,
І. О. Кулика, І. В. Алексєєв, А. М. Бабич та ін.
Метою статті є розкриття особливостей формування доходів місцевих
бюджетів, визначення недоліків та пошук резервів збільшення доходів в умовах
бюджетної децентралізації.
У сучасних умовах великого значення набуває питання використання
місцевих бюджетів як дієвого інструменту управління економікою і важливої
основи фінансового забезпечення повноважень державних та місцевих органів
влади у процесі виконання конституційних зобов‘язань [2].
Місцеві бюджети – це система формування, розподілу і використання
фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених
на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Саме через державний і
місцевий бюджети та інші ланки бюджетної системи держава здійснює свою
соціальну політику, впливає на соціально-економічні відносини, забезпечує
фінансування таких сфер, як освіта, культура, охорона здоров‘я, соціальний
захист населення, а також житлово-комунальне господарство [3].
Вони є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та
вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів
закріплює

економічну

самостійність

місцевих

органів

самоврядування,

активізує господарську діяльність та дає їм змогу розвивати інфраструктуру на
підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і
використовувати резерви фінансових ресурсів, у кінцевому підсумку все це
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розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні
потреб населення. За допомогою місцевих бюджетів місцева влада може
впливати на локальну активність, створювати умови для економічного та
соціального піднесення території.
До основних складових фінансових ресурсів, що зараховуються до доходів
місцевих бюджетів, належать: податки, збори та обов‘язкові платежі, трансферти
й запозичення. Доходи місцевих бюджетів поділяються на доходи, які
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (перший кошик),
та доходи, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
(другий кошик). До доходів, які враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать податки та обов‘язкові платежі [4].
Саме місцеві бюджети сприяють досягненню пропорційності у вирішенні
щоденних питань сталого розвитку регіонів. Вони виступають од- ним із
інструментів розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту між
регіонами та впливають на фінансове забезпечення и вирівнювання. З метою
вирішення цих процесів в Україні впроваджується бюджетна децентралізація.
Для діючої системи формування доходів місцевих бюджетів в Україні
притаманні наступні риси:
– високий рівень бюджетних коштів;
– недостатній рівень власних доходів місцевих бюджетів;
– велика частка трансфертних платежів у доходній частині місцевих
бюджетів тощо.
На нашу думку, повне впровадження бюджетної децентралізації дозволить
чітко визначити перелік власних та делегованих повноважень, завдяки чому
державні органи влади будуть чітко виконувати свої функції повноваження та
мати власне фінансове забезпечення і не перекладати частку своїх функцій на
місцеві органи влади. А регіональні органи самоврядування будуть мати більш
ширше коло повноважень та власне фінансове забезпечення, яке буде
незалежним від центральної влади, а це впливатиме на покращання надання
суспільних послуг.
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У свою чергу, бюджетна децентралізація передбачатиме наступні шляхи
збільшення надходжень до місцевих бюджетів:
1. Збільшення відрахування до держбюджету з рентної плати за
користування надрами (крім нафти і природного газу) з 50% до 75%.
2. Передача до місцевих бюджетів акцизного податку від реалізації через
роздрібні

мережі

пива,

алкогольних

напоїв,

тютюнових

виробів,

нафтопродуктів, біотоплива і скрапленого газу, надходжень від ліцензій на
право експорту, імпорту та оптової торгівлі алкогольною та тютюновою
продукцією.
3. Збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35% до 80%,
при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% – до районних
бюджетів і бюджетів міст обласного значення.
4. Розширення з 2015 р. бази оподаткування податку на нерухомість
шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна [5].
Так, в Україні з 2015 р. до доходів місцевих бюджетів відноситься 100%
плати за надання адміністративних послуг, 100% державного мита, 10%
податку на прибуток підприємств, збір у розмірі 5% вартості реалізованого
товару з роздрібного продажу підакцизних товарів, 80% екологічного податку,
25% плати за надра, податку на автомобілі з великим об‘ємом двигуна та
податку на нерухомість, який включає як житлове, так і нежитлове
(комерційне) майно тощо. Такі зміни сприяють підвищенню рівня фінансової
незалежності

органів

місцевого

самоврядування,

стимулюють

пошук

додаткових фінансових ресурсів (інвестиційних та інноваційних) та розширює
права місцевих органів влади.
Однак у нинішніх умовах скорочення доходів населення поширюється теза
щодо надмірного податкового навантаження в Україні. Водночас порівняльний
аналіз податкової системи нашої держави та більшості розвинутих країн і тих,
які пройшли ринкову трансформацію економіки, засвідчує що це зовсім не так.
Рівень податкового одержавлення ВВП України відповідає його середнім
показникам у світі та Європі. Податкові ставки теж не створюють надмірного
навантаження.
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В Україні необхідність зниження податкового навантаження щоразу
пояснюється потребами активізації підприємницької діяльності та детінізації
економіки. При цьому стверджується, що воно неодмінно спричинить
збільшення надходжень до бюджету. Проте ні помітної активізації й детінізації
економіки, ні реального примноження податкових надходжень не стається.
Сьогодні ми маємо постійні проблеми із збалансуванням бюджету, зростання
боргового тягаря та повний провал регіональної політики [1].
Але поряд з цим, на нашу думку, є низка проблемних питань, які
виникають у процесі функціонування місцевих бюджетів. Зокрема, це
недосконала законодавча база формування місцевих бюджетів. Вона потребує
докорінних змін як у Податковому, так і у Бюджетному кодексах України.
Правова основа функціонування місцевих бюджетів має бути спрямована на
стимулювання зацікавленості місцевих органів влади щодо збільшення
місцевих доходів. Мають бути змінені та реформовані міжбюджетні відносини.
Суть реформи має стати поштовхом для місцевих громад більш ефективно,
обґрунтовано наповнювати доходи своїх бюджетів; здійснювати фінансове
самозабезпечення і ґрунтовно планувати свої видатки з урахуванням економії
коштів.
Основними напрямами подолання проблем, пов‘язаних із формуванням
надходжень в місцеві бюджети, є:
–

чітке

законодавче

закріплення

бюджетних

повноважень

і

відповідальності влади при формуванні доходної частини місцевих бюджетів;
– підвищення контролю при сплаті та використанні доходів місцевих
бюджетів;
– пошук альтернативних джерел наповнення доходної частини бюджетів
фінансовими ресурсами;
– формування дохідної частини на підставі об‘єктивної оцінки їх
податкового потенціалу; – використання стабільних базових показників та
нормативних розрахунків від державних показників до місцевих бюджетів [6].
Вирішення питання зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів
можливе шляхом внесення змін до чинного податкового законодавства, що
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визначає механізм справляння податкових надходжень до бюджетів різних
рівнів. З метою збільшення доходної частини місцевих бюджетів варто
здійснити такі заходи:
1)

реформувати

систему

муніципального

оподаткування

шляхом

прийняття закону «Про місцеві податки і збори» в частині запровадження
податку на майно, збору за здійснення підприємницької діяльності у сфері
грального бізнесу, інших місцевих податків і зборів;
2) переглянути склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів – на
сьогоднішній день і прибутковий податок, і плата за землю не є місцевими
податками і зборами, але закріплені за місцевими бюджетами. Ці платежі,
принаймні, можна було б визнати місцевими і, звичайно, доцільно передбачити
можливість органів місцевого самоврядування самостійно встановлювати і
коригувати ставки місцевих податків, що відповідає положенням Європейської
хартії;
3)

розширити

доходну

базу

місцевого

бюджету

за

допомогою

запровадження нових місцевих податків, зокрема, податку на нерухомість;
4) розширити повноваження органів місцевої влади.
Кінцевим результатом децентралізації місцевих бюджетів, на нашу думку,
має стати створення такої моделі місцевих бюджетів, яка б відповідала
принципу

федералізму

і

ґрунтувалася

б

на

конституційній

основі;

забезпечувала б економічний розвиток регіону та їх економічних суб‘єктів, за
участю яких безпосередньо сплачуються податки та збори, з одного боку.
З іншого – тих, хто безпосередньо здійснює управління місцевими
бюджетами, приймає самостійні рішення у розподілі та використанні
суспільних благ – це органи виконавчої влади або органи місцевого
самоврядування, які представляють та захищають інтереси економічних
суб‘єктів як жителів окремої адміністративно-територіальної одиниці [3].
Отже, розподіл повноважень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, розподіл джерел фінансових ресурсів між бюджетами буде
сприяти посиленню відповідальності місцевих органів влади за формування та
використання місцевих коштів з метою піднесення рівня добробуту населення.
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А.О. Радецький
здобувач освітнього ступеня«магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуто роль депозитних операцій в діяльності комерційного
банку, а також, визначено сутність депозитної політики, принципи та
фактори, що впливають на її формування. Також, у статті визначено загальні
критерії оптимальної депозитної політики банку та її основні завдання.
Ключові слова: ресурсна база, комерційний банк, депозитні операції,
депозитна політика, принципи депозитної політики.
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Формування ресурсної бази у процесі здійснення банками пасивних
операцій історично відіграло визначальну та первинну роль відносно до його
активних операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у
процесі здійснення депозитних операцій банку, від правильної та ефективної
організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації.
Ефективне управління пасивами вимагає здійснення науково обґрунтованої
депозитної політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає в тому, що
стосовно пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою
клієнтури, до якої він прив‘язаний набагато більше, ніж до позичальників.
Питанням щодо формування депозитної політики в Україні до останнього
часу не приділялося належної уваги. Це зв‘язано з тим, що попит на банківські
послуги значно перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність дешевих
ресурсів – усі ці умови забезпечували високу норму прибутку банківських
операцій, змінюючи саму природу їх ризику. Наявність ринку міжбанківського
кредитування, що добре виконує функцію рефінансування «довгих» операцій,
дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залучених коштів.
Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід
зазначити роботи таких науковців як: А. Бєлоглазової, В. Вікулова,
А. Вожжова, В. Гейєця, Н. Волкової, О. Дзюблюка, З. Канценеленбаума,
П. Конюховського, С. Козьменка.
Проте уже існуючий механізм формування депозитної політики банку
навіть з урахуванням високого професіоналізму банківських менеджерів та
застосування сучасних рекомендацій щодо ведення фінансових справ, в яких
приймається до уваги вірогідність негативних результатів, в Україні все ще має
значний ступінь ризику. У багатьох наукових дослідженнях вітчизняних
фахівців не розглядаються у комплексі питання розробки такої депозитної
політики банку, що б ув‘язувала економічні, політичні, соціальні цілі як
складові частини управління банківською системою, орієнтовані на досягнення
високого рівня розвитку економіки, а роботи західних учених не підходять для
специфічного інституційного середовища трансформаційної економіки.
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Відповідно до Постанови Національного банку України «Про порядок
здійснення банками України депозитних операцій з юридичними та фізичними
особами» ғ 516 від 03.12.2003 р. під депозитною операцією розуміють
операцію банку із залучення грошових коштів або банківських металів від
вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування
грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними)
сертифікатами [6].
Необхідно зауважити, що депозитні операції відіграють одну з провідних
ролей в діяльності банку:
вони є головним джерелом залучення ресурсів для
проведення активних операцій, від їх характеру залежать напрямки
кредитування і прибутковість банку;
правильна організація депозитних операцій забезпечує
достатню ліквідність банків;
депозитні

операції

сприяють

прискоренню

безготівкових розрахунків.
залучені кошти зазвичай дешевше міжбанківських
кредитів.
Водночас депозитні операції мають певні вади. По-перше, депозитне
залучення

коштів

пов‘язане

зі

значними

маркетинговими

зусиллями,

грошовими та матеріальними витратами банків. По-друге, одну частину
залучених коштів банки повинні зберігати в Національному банку України, а за
іншу здійснювати платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Підвищення норми обов‘язкового резервування знижує обсяг депозитів,
припустимий при даному рівні грошової бази, що приводить до скорочення
пропозиції грошей. І навпаки, зменшення норми обов‘язкового резервування
веде до збільшення пропозиції грошей, тому що виникає додаткове
мультиплікативне розширення внесків. Національний банк України (НБУ)
посилив вимоги до комерційних банків щодо зарахування сум обов‘язкового
резервування на окремий рахунок регулятора [5].
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По-третє, депозитне залучення коштів залежить в основному від
ініціативи потенційних вкладників, а не від банку, якому часто буває важко, а
то й неможливо здійснити оперативне залучення коштів у вклади. Слід
враховувати те, що обсяги тимчасово вільних грошових коштів у межах окремо
взятого регіону та країни в цілому на визначений момент часу обмежені.
Депозитна політика являє собою складне економічне явище, її суть
необхідно розглядати як у широкому, так і у вузькому значенні. У широкому –
депозитна політика комерційного банку характеризується як стратегія і тактика
банку при здійсненні ним діяльності щодо залучення ресурсів з метою
повернення, а також при організації та управлінні депозитним процесом. Під
депозитною політикою у вузькому значенні розуміється стратегія і тактика
банку в частині організації депозитного процесу з метою забезпечення його
ліквідності [3].
В основі формування депозитної політики лежать як загальні, так і
специфічні принципи (табл.1.1).
Таблиця 1.1
Принципи формування депозитної політики банку
Принципи

Характеристика принципу

Загальні принципи

Повинен базуватися на новітніх досягненнях науки та
Принцип
наукової передового досвіду, з урахуванням дії економічних
законів у межах конкретного банку з використанням
обґрунтованості
науково обґрунтованих методик
Принцип
системи

Депозитна політика виступає як підсистема політики
цілісної комерційного банку в цілому. Вона має первинний
характер щодо політик у сфері активних операцій

Розробка теоретичних основ, пріоритетних напрямів
Принцип комплексного депозитної політики та оцінки підсумку дохідності від
підходу
розміщення депозитів з точки зору стратегії розвитку
банку
Розробка ефективних і оптимальних для цього етапу
Принцип
розвитку банку тактичних напрямів і методів.
оптимальності
та Визначає цілі й обсяги залучених банківських ресурсів
ефективності
та ефективну їх реалізацію
Принцип
елементів

єдності

Усі елементи депозитної політики розглядаються не
ізольовано,
а
в
тісному
взаємозв‘язку
і
взаємозалежності
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Характеризує цінову політику банку, уміння
керівництва банку адекватно реагувати на зміни
ринкових цін на депозити для зниження очікуваних
рівня
витрат та регулювання прибутковості. Відсоткові
ставки орієнтовані на ринкову кон‘юнктуру
Характеризує систему захисту економічних інтересів
Принцип
безпеки клієнтів щодо збереження банківської таємниці за їх
операцій банку
рахунками, а також підтримання оперативної
ліквідності банку
Від надійності банку залежить рівень ризику клієнта
Принцип забезпечення щодо повернення депозиту і сплати відсотків. Якість і
надійності
кількість заучених коштів відображає стабільність і
надійність банку

Специфічні принципи

Принципи
забезпечення
оптимального
витрат

Депозитна

політика

комерційного

банку

виступає

складовою

банківського менеджменту щодо реалізації конкурентних позицій на ринку
депозитних послуг. Усі банки намагаються реалізувати свої інтереси за умови
врахування впливу депозитної політики Національного банку України і
базуючись на конкретних умовах функціонування депозитного ринку.
Загальні принципи депозитної політики єдині як для державної грошово –
кредитної політики НБУ, що проводиться на макроекономічному рівні, так і для
політики на рівні кожного конкретного комерційного банку. До специфічних
принципів належать внутрішньобанківські принципи, пов‘язані з витратами,
безпекою,

надійністю,

оскільки

банк,

здійснюючи

залучення

коштів,

намагається їх розмістити і отримати дохід не будь-якою ціною, а з
урахуванням ринку, на якому він здійснює свою діяльність. Вплив кожного
принципу залежить від розміру банку, кваліфікації його персоналу та
собівартість послуг, які ним надаються [2].
У сучасних умовах для ефективного функціонування, розвитку і
досягнення цілей кожен банк розробляє свою власну депозитну політику. При
цьому враховується багато факторів (економічних, політичних і т.д.), що
здійснює безпосередній вплив на діяльність банку (табл. 1.2).
Кожен банк повинен формувати власну депозитну політику, виходячи із
сукупності відповідних внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на неї.
Однак у банківській практиці часто є відсутнім правильне розуміння
необхідності формування депозитної політики банку на концептуальному рівні,
відсутнє достатнє обґрунтування положень, які б визначили напрями діяльності
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банків, з розроблення депозитної політики. Якщо звернути увагу на термін
«політика» у загальному значені, це надає цій сфері банківської діяльності
макроекономічного характеру, що як відомо, у масштабах всієї банківської
системи належить до концепції регулювання центрального банку.
Дуже часто науковці та практики помилково трактують потребу розробки
депозитної політики або опускають її взагалі, виявом чого є прийняття коштів
на депозит, або ж розглядається у надто вузькому контексті – в плані якогось
окремого аспекту депозитних операцій комерційного банку – наприклад, у
взаємовідносинах із населенням [4].
Таблиця 1.2
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на депозитну політику
Фактори
Облікова ставка НБУ
Норматив
обов‘язкового
резервування

Зовнішні фактори

Конкуренція банків

Податкове законодавство

Економічні
нормативи
діяльності банку
Система
гарантування
вкладів

Внутрішні
фактори

Стан і тенденції розвитку
фінансового ринку

Збільшення
населення
Розвиток
технологій

доходів
банківських

Рівень відсоткових ставок
Універсалізація банку

Зміст впливу
Є орієнтиром для встановлення відсоткової ставки
за депозитами та кредитами
Впливає на обсяги залучених ресурсів за видами і за
валютами у зв‘язку з різною нормою резервування,
а також на суму вільних кредитних ресурсів
Змушує банки розробляти нові схеми, методи і
підходи в роботі з клієнтами щодо залучення
депозитів
З 01.01.2010 р. вводиться податок на нараховані
відсотки за депозитами. Обсяг строкових депозитів
може зменшитися
Обсяг депозитів впливає на розрахунок ліквідності
банку (миттєвої, короткострокової і загальної)
Гарантує компенсацію депозиту, у визначеній сумі,
за неплатоспроможності банку. Це підвищує довіру
до банку з боку населення
Впливає як у частині залучених коштів, так і в
частині розміщення коштів. Визначає кредитний
потенціал банку і заодно розмір банківського
прибутку
Призводить до збільшення депозитних вкладень за
умов відсутньої альтернативи інвестування коштів
Поява глобальних комунікацій, комп‘ютеризації,
розвиток дистанційного обслуговування ліквідовує
територіальну прив‘язку клієнта банку
Депозити мігрують з банку в банк за більш
вигідними відсотковими ставками
Орієнтація банку на надання широкого спектра
банківських послуг
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Якщо у даному випадку не брати до уваги, питання диверсифікації усієї
сукупності банківських депозитів, що є складовою більш загальної проблеми
управління пасивами, а зосередитись виключно на організації депозитних
операцій, які є одним із основних операцій у банківській діяльності, то напрями
вирішення проблеми щодо підвищення ефективності депозитної діяльності банку
значною мірою залежать від того, наскільки ретельно розроблена і є повноцінною
депозитна політика банку з чіткою регламентацією усіх процедур проведення
депозитних операцій та дотримання цих процедур банківським персоналом.
Вказані напрями депозитної політики банку визначають лише загальну
спрямованість діяльності банку у сфері проведення депозитних операцій та
управління депозитною діяльністю банку. Вони потребують деталізації,
оскільки розробка депозитної політики має забезпечувати можливості
ефективного управління депозитними операціями банку. Дані обставини
зумовлюють необхідність формулювання конкретних завдань, на вирішення
яких спрямовується депозитна політика банку. При цьому у якості основних
завдань найбільш доцільно, на нашу думку, виділити такі, які визначають
практичну цінність депозитної політики банку, яка повинна:
забезпечувати чітку послідовність дій працівників банку,
відповідальних за проведення депозитних операцій, що є необхідною
умовою максимальної раціоналізації роботи банку у процесі організації
взаємовідносин між банком та його вкладниками;
сприяти прийняттю правильних рішень щодо управління
депозитним портфелем банку та адекватно оцінювати вплив ризиків,
пов‘язаних зі здійснення депозитних операцій, що в кінцевому підсумку
повинно характеризувати забезпеченість банку депозитними ресурсами та
стабільність депозитного портфеля банку;
максимально
депозитних

послугах

враховувати
відповідно

потреби
до

клієнтів

галузевих,

банку

у

регіональних,

технологічних, фінансових особливостей того чи іншого вкладника, що
зумовлює

можливості

установи

банку

на

основі

необхідних

маркетингових досліджень адекватно реагувати на їхні потреби, постійно
розробляти нові та вдосконалювати існуючі депозитні послуги.
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Склад компонентів депозитної політики банку зумовлює в цілому рівень
її наукової обґрунтованості та можливості банку щодо оптимальної організації
процесу залучення депозитів та досягнення поставлених цілей в діяльності
банку. Таким чином, депозитна політика банку – це сукупність цільових
орієнтирів депозитної діяльності банку, що визначають види, умови, обсяги та
структуру депозитних операцій банку, поведінку банку під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів, а також вибір найбільш ефективних способів їх
досягнення, що підпорядковуються загальним вимогам, щодо діяльності банку,
тобто поєднанню дохідності, ліквідності і ризику[5].
Можна навести загальні критерії оптимальної депозитної політики банку:
диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;
зв‘язок кредитних, депозитних та інших операцій банку
між собою для підтримки його стабільності, надійності,
фінансової стійкості;
конкурентоздатність банківських депозитних продуктів
сегментування депозитного портфеля (за клієнтами
послугами, ринками);
При цьому якісно розроблена депозитна політика повинна, виходячи із
нашої точки зору, містити наступні складові (рис.1.1).
Специфічні критерій оптимальної депозитної політики визначаються
кожним банком індивідуально, враховуючи такі фактори як: обсяги банківської
діяльності, класифікації його персоналу, собівартості операцій і послуг, що
виконуються ним.
При розробці оптимальної депозитної політики банку необхідно
врахувати такі принципи:
мінімізація кратності;
гнучкість асортиментної та цінової політики, пристосування окремих
параметрів депозитних продуктів до вимог клієнтів;
забезпечення

стійкості

ресурсної

бази,

рівня

ліквідності

диверсифікації банківських ресурсів з метою мінімізації ризику [7].
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ
Умови, за яких банк може проводити залучення депозитів
Класифікація видів депозитів, на яких спеціалізується банк
Межі депозитних ставок та методика їх розрахунку
Документальне оформлення та опис процедур по залученню депозитів
Відомості про управлінські структури, які беруть участь у депозитній
роботі, їх повноваження
Можливості диверсифікації депозитних ресурсів з метою зменшення
ризиків
Розподіл функціональних обов‘язків керівництва і персоналу банку
щодо обов‘язків і повноважень з розробки депозитної політики і
прийняття конкретних управлінських рішень
Орієнтація депозитної діяльності банку на обслуговування певних
сегментів ринку з урахуванням постійних змін
Визначення послідовності дій у процесі прийняття рішень по
депозитних операціях, здійснення яких визначає перебіг депозитного
процесу у даному банку
Напрями організації контролю за депозитною діяльністю банку і сфері
дотримання відповідних повноважень його працівниками щодо
реалізації депозитної політики
Рисунок. 1.1. Складові компоненти депозитної політики банку
У сучасних універсальних банках частіше прослідковується тенденція до
комплексного обслуговування клієнтів. Даний підхід надає можливість
витримувати цінову та нецінову конкуренцію, надавати клієнтам максимальну
кількість банківських послуг, у тому числі й депозитні, на високому сервісному
рівні. У процесі формування депозитної політики банку можна виділити чотири
основних етапи:
визначення позицій банку на депозитному ринку;
формування мети і завдань депозитної політики;
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розробка моделі поведінки банку на депозитному ринку;
підготовка програми розвитку банку (впровадження заходів
організаційного та технологічного характеру).
Депозитна політика банку визначає загальну стратегію, положення і
обмеження в діяльності банку щодо здійснення депозитних операцій з
клієнтами. При проведення депозитної політики кожен банк повинен
керуватися принципами, які відповідають інтересам акціонерів банку і його
клієнтів. Основним завданням депозитної політики банку являється утримання
фінансової стійкості, ліквідності та забезпечення ресурсами для здійснення
активних операцій. Депозитна діяльність здійснюється відповідно до чинного
законодавства України, нормативних актів НБУ з дотриманням економічних
нормативів діяльності банків [4]. Також депозитна діяльність банку спрямована
на забезпечення здатності банку виконувати поточні зобов‘язання шляхом
забезпечення відповідними ліквідними ресурсами та формування оптимальної
строкової структури балансу, яка б дозволяла отримати максимальну маржу з
одночасним забезпеченням ліквідності та надійності. Також напрямки
депозитної політики банку повинні визначатися не лише нормативно-правовою
базою,

але

й

загальноекономічною

ситуацією

яка

є

в

Україні

та

перспективними напрямами розвитку банку.
Для досягнення цієї структури слід використовувати різноманітні методи,
зокрема розширення клієнтської бази шляхом активізації операційних
підрозділів банку та розширення філійної мережі, розробки та продажу нових
банківських продуктів для потенційних та існуючих користувачів депозитними
послугами банків, конкурентною ціновою політикою у сфері депозитної
діяльності банків.
В основі першого напряму роботи з розроблення депозитної політики
банку лежить поетапне формування її змісту, що має охоплювати як
пріоритетні сфери діяльності банків у сфері залучення депозитів, так і вказівки
щодо безпосереднього процесу організації депозитної діяльності банку і
виконання умов депозитних договорів із вкладниками, а також організація та
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проведення контрольних заходів за дотримання встановлених процедур.
Загалом зазначені елементи депозитної політики можуть стати розділами
конкретного документу – депозитного меморандуму банку (або положення про
депозитні операції), яким затверджується депозитна політика банку, а саме
політика

виражатиме

єдину

цілісну

концепцію

організації

депозитної

діяльності банку [7].
Важливим

моментом

у розробці

цілісної

концепції

оптимальної

депозитної політки банку є вибір пріоритетних напрямів розвитку депозитних
операцій банку на основі оцінки сукупності впливу факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища.
Загалом, ґрунтовно розроблена депозитно-акумуляційна стратегія банку
дає необхідну інформацію для прийняття рішень щодо здійснення активних
операцій і виступає основою успіху формування та реалізації кредитноінвестиційної стратегії (рис. 1.2).
1.Формування цілей і завдань депозитної політики банку
2. Визначення основних елементів депозитної політики банку
3. Розробка стратегічних напрямів депозитної політики банку з
урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів
4. Розроблення технології депозитного обслуговування клієнтів та
спектру депозитних продуктів
5. Встановлення критеріїв оптимальності депозитної політики банку і
порядку контролю за їх дотриманням
Рисунок 1.2. Етапи формування основних складових змісту депозитної
політики банку
Необхідність врахування цих факторів пов‘язана з вивченням ринкової
ситуації на макроекономічному рівнях з метою найбільш адекватної оцінки
перспектив розвитку депозитних операцій банку та ефективного застосування
залучених депозитних ресурсів.
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Таким чином, визначення основних складових депозитної політики банку
може служити основою для формування методологічних засад її розроблення у
кожному банку, оскільки ці компоненти відображають по суті всі головні
аспекти організації депозитної діяльності, які мають бути врахованими при
здійсненні відповідних операцій.
На практиці у кожному банку така політика повинна охоплювати два такі
напрями: по-перше – це формування змісту самої депозитної політики, а подруге, вона повинна містити конкретні організаційно-управлінські заходи,
спрямовані на її реалізацію. Вихідними моментами для реалізації обох напрямів
є цілі і завдання депозитної політики, а також її елементи, визначені відповідно
до загальної мети діяльності банку як ринкової фірми, що отримує
відображення у належному рівні прибутковості та ліквідності як основних
критеріїв функціонування банківської установи.
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О.В. Росінський
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено питання формування фінансових ресурсів підприємства,
проаналізовано порядок формування фінансових ресурсів підприємства.
Виокремлено фактори, що впливають на формування власних джерел
надходження фінансових ресурсів підприємств, позичкових, залучених і
транзитних джерел фінансових ресурсів підприємства.
Ключові слова: фінанові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів,
власні джерела надходжень, залучені фінансові ресурси, позичкові фінансові
ресурси.
Трансформація української економіки та її перехід до ринкових відносин
призвів до зміни фундаментальних принципів функціонування підприємств.
Одним із найважливіших в сучасних умовах є принцип здійснення фінансовогосподарської діяльності в межах наявних ресурсів. Невід‘ємною складовою
функціонування підприємства є процес формування і використання фінансових
ресурсів. Значення цих процесів зростає разом з подальшим розвитком
вітчизняної економіки, з необхідністю постійного збільшення власних капіталів
українських суб‘єктів господарювання та зростанням можливостей кредитного
та інвестиційного ринків, на яких залучаються необхідні додаткові ресурси.
В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні
спостерігається
господарювання.

нестача
Це

фінансових

обумовлено

ресурсів

рядом

у

обставин.

багатьох

суб‘єктів

По-перше,

втратою

підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та
інфляції. По-друге, недосконалістю системи оподаткування підприємств, що
супроводжується іммобілізацією їх фінансових ресурсів. По-третє, високою
вартістю залучення позичкових коштів.
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Нестача

фінансових

ресурсів

негативно

впливає

на

виробничо-

господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання
заборгованостей перед суб‘єктами господарювання, по оплаті праці та сплаті
податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого
розвитку підприємств, скорочуються надходженя до бюджету. За цих обставин
важливого

значення

для

здійснення

фінансово-господарської

діяльності набуває формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів
підприємств.
Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для
забезпечення їх діяльності видом ресурсів, але в той же час досить складним
для

дослідження.

Здатність

фінансових

ресурсів

трансформуватись

у

матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів
обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі підприємства.
Значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ визначення
сутності фінансових ресурсів та процесів їх формування і використання внесли
вітчизняні вчені-економісти: М.Д.Білик, І.О.Бланк, Буряк Л.Д., Василик О.Д.,
Даниленко А.І., Загородній А.Г., Зятковський І.В., Костирко Л.А., Нам Г.Г.,
Сенчагов В.К., Огородник С.Я., Опарін В.М, Павлюк К.В., Поддєрьогін А.М.,
Романенко О.Р., Федосов В.М. та інші. В Росії

дослідженню фінансових

ресурсів присвятили свої праці Бєлоліпецький В.Г., Вахрін П.І., Ковальова А.,
Колчіна Н.В., Лапуста М.Г., Л.П.Павлова, Г.Б.Поляк,

Романовський М.В.,

Самонова І.Н., Скамай Л.Г., Г.І.Ткаліч та інші.
Фінансові ресурси як одне з фундаментальних понять фінансів
підприємств у фаховій літературі часом ототожнюється з капіталом та вхідними
грошовими потоками і не має однозначного тлумачення. Дослідження сутності
фінансових

ресурсів

характеристики

щодо

підприємств
цього

поняття

дозволило
(джерело

синтезувати

основні

формування,

цільове

призначення, мета формування і використання) та обґрунтувати його як кошти,
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залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел з метою
отримання економічних вигод та призначених для забезпечення поточної і
інвестиційної діяльності.
Формування фінансових ресурсів підприємств

розглядається як

динамічний процес, в якому поєднуються стадії надходження і використання
фінансових ресурсів, пов‘язані із зміною форми вартості [4].
На підставі розглянутих теоретичних підходів до визначення поняття
фінансових ресурсів було зроблено висновок про відсутність єдиного погляду
на економічну природу і суть цього поняття. Фінансові ресурси суб'єкта
господарювання доцільно розглядати як частину грошових засобів суб‘єктів
господарювання, які він отримує у формі доходів від операційної, інвестиційної
і фінансової діяльності, а також за рахунок внесків власників і засобів,
залучених на фінансовому ринку або запозичених у контрагентів, і призначені
для

виконання

матеріального

зобов'язань
стимулювання

перед

фінансово-кредитною

працівників,

здійснення

системою,
витрат

по

відтворювальному процесу.
Існують дві основні точки зору щодо визначення складу фінансових
ресурсів, в тому числі фінансових ресурсів підприємств. Згідно з першою до
складу фінансових ресурсів включають лише грошові кошти, друга – всі кошти
підприємства, які приймають участь в господарській діяльності та виражені в
грошах [7]
В економічній літературі просліджується розмаїття точок зору щодо
питання визначення джерел формування фінансових ресурсів. Фахівці з
питання сутності фінансових ресурсів так чи інакше розглядають питання
джерел їх формування.
Формування фінансових ресурсів підприємств представляє собою досить
складний процес пов‘язаний із надходженням коштів в розпорядження
підприємства із різних

джерел. На
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формування

фінансових

ресурсів

підприємств впливає значна кількість факторів. Для забезпечення ефективного
управління формування фінансових ресурсів важливе значення має вивчення
вказаних факторів, знаходження фінансово-економічних важелів впливу на
формування фінансових ресурсів.
Фактори, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємств,
безпосередньо пов‘язані з джерелами та умовами надходження коштів.
У процесі формування фінансових ресурсів підприємства важливе
значення має структура його джерел. Джерела формування фінансових ресурсів
підприємств можна класифікувати наступним чином (таблиця 1.1.).
Виходячи з цього, абсолютний обсяг джерел фінансових ресурсів
підприємства складатиметься з таких коштів: статутний капітал+додатковий
капітал+резервний

капітал+нерозподілений

прибуток-вилучений

капітал-

неоплачений капітал+забезпечення наступних витрат і платежів+ довгострокові
зобов‘язання+поточні зобов‘язання+доходи майбутніх періодів [3]
Підвищення питомої ваги власних засобів позитивно впливає на
фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату
відсотків за банківські кредити, зменшує ліквідність балансу підприємства.
Тому в кожному окремому випадку необхідно детально продумати доцільність
залучення додаткових фінансових ресурсів. Детальне формування фінансових
ресурсів підприємства показано на рисунку 1.1.
Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того, які
кошти має підприємство, звідки вони взялися і куди вкладені. Велике значення
для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал.
Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це
краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень.
Чим більша частка власного капіталу і менша - позикового, тим менший
фінансовий ризик. Але, як показує практика, ефективність використання
позикового капіталу більша, ніж ефективність використання власного.
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Таблиця 1.1.
Джерела формування фінансових ресурсів підприємств
власних
фінансових
ресурсів
1) внески
юридичних і
фізичних осіб,
акумульовані у
статутному
фонді (кошти,
авансовані
в
основні
та
оборотні
засоби
підприємства);
2) емісійний
дохід;
3) безоплатно
отримані
фінансова
допомога,
вартість
основних
засобів
та
нематеріальни
х активів;
4) дооцінка
основних
і
оборотних
засобів;
5) кошти,
отримані
в
результаті
цільового
фінансування;
6) чистий
прибуток.

Джерела надходження
запозичених фінансових ресурсів, у тому
числі:
позичкових
залучених
транзитних
1) довгострокові
кредити;
2) короткострокові
кредити;
3) поворотна
фінансова
допомога.

1) кредиторсь
ка
заборговані
сть
за
товари,
роботи
і
послуги;
2) кредиторсь
ка
заборговані
сть
з
отриманих
авансів;
3) векселі
видані.

1) не сплачені
суми
заробітної
плати;
2) не сплачені
суми
відсотків за
користуван
ня
позичковим
и
фінансовим
и
ресурсами;
3) не сплачені
суми
податків
(зборів).

Джерела повернення
власних
запозичени
фінансових
х
ресурсів
фінансових
ресурсів

1) вартість
оборотних
засобів,
що
повернута
в
складі виручки
від реалізації
продукції
(матеріальні
витрати;
2) частина
вартості
основних
засобів,
що
повернута
в
складі виручки
від реалізації
продукції
(амортизаційні
відрахування);
3) виручка
від
реалізації (по
залишковій
вартості)
основних
засобів,
нематеріальни
х
активів,
поточних
та
довгострокови
х фінансових
інвестицій за
мінусом
витрат на їх
придбання та
реалізацію.

1) частина
виручки
від
реалізації,
в складі
якої
повертаєт
ься
авансован
і
в
основні та
оборотні
засоби
запозичен
і кошти.

Це пояснюється рядом причин:
1.

Для того, щоб взяти позикові кошти, позичальник обов'язково

повинен змістовно обґрунтувати мету. Таким чином, позикові кошти
беруться з визначеною метою і сам момент отримання позикових коштів
означає, що позичальник (господарюючий суб'єкт) добре продумав це
питання і впевнений у досягненні своєї мети та у поверненні боргу.
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Позикові кошти беруться під певний процент, тому у позичальника ще
більше підвищується відповідальність перед кредиторами за повернення
боргу.

Фінансові ресурси

Формуються за
рахунок власних
коштів

Формуються за
заснування
підприємств

Мобілізуються на
фінансовому ринку

Надходження
коштів від акцій,
облігацій та
інших видів
цінних паперів

Внески
засновників у
статутні фонди

Доходи

Надходження

Прибуток від
реалізації

Амортизаційні
відрахування
Виручка від
реалізації майна,
що вибуло

Прибуток від
звичайної
діяльності

Цільові
надходження

Доходи від інших
видів операційної
діяльності

Поступають в
порядку
розподілу
грошових
надходжень

Дивіденди,
відсотки на
цінні папери
інших елементів

Кредитні
інвестиції

Фінансові
ресурси, які
надійшли від
галузевих
структур,
асоціацій

Страхові
відшкодування
Бюджетні субсидії

Мобілізація
внутрішніх

Цільові внески членів
трудового колективу

Інші види ресурсів

Інші види
надходжень

Рисунок 1.1. Порядок формування фінансових ресурсів підприємства
2.
визначити

Інформація, яка наводиться в пасиві балансу, дає змогу
зміни

в

структурі

власного

і

позикового

капіталу,

перманентного (постійного) і змінного; розмір залучених в оборот
довгострокових і короткострокових позикових коштів. Пасив показує,
звідки взялися кошти і кому підприємство за них зобов'язане.
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3.
витрачання

Якщо кредитором виступає банк, то він постійно контролює
позикових

коштів

на

визначену

мету

і

хід

роботи

господарюючого суб'єкта щодо виконання поставленої мети.
4.

Юридичне оформлення документів про надання позикових

коштів означає юридичну відповідальність, надання цих коштів на певний
термін означає повернення їх у встановлений строк.
5.

У разі недосягнення поставленої мети господарюючий суб'єкт

може просто «проїсти» свій власний капітал і нічим не ризикувати, крім
того, що стане біднішим.
6.

У випадку недосягнення поставленої мети за рахунок

«проїдання» позикових коштів власник може стати банкрутом і навіть
втратити свої особисті заощадження, квартиру, автомобіль тощо [2].
Але в окремих конкретних випадках, залежно від ситуації, що склалася,
може бути вигідним використовувати більше власний капітал, менше залучати
позикові кошти і мати менший фінансовий ризик.
А може бути більш ефективним застосування позикового капіталу і
отримання більш високих доходів, але з більшим фінансовим ризиком.
Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу
значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Опрацювання
правильної фінансової політики допоможе багатьом підприємствам підвищити
ефективність своєї діяльності.
Розглянемо фактори, що впливають на формування власних джерел
фінансових ресурсів в таблиці 1.2.
Для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства
формуються необхідні фінансові ресурси, які акумулюються у статутному
фонді (капіталі). Вказаний фонд забезпечує певну незалежність підприємства
від надходження позичкових джерел, а також ефективну роботу без надмірного
ризику. На розмір статутного фонду впливають:
1. Форма власності, що проявляється в законодавчому обмеженні щодо
мінімального

розміру

статутного

капіталу.
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Законодавством

України

передбачено, що загальна номінальна вартість випущених акцій становить
статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми,
еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам [1].
Таблиця 1.2.
Фактори, що впливають на формування власних джерел надходження
фінансових ресурсів підприємств
Джерела надходження
1. внески юридичних і фізичних
осіб у статутний фонд (кошти,
авансовані в основні та оборотні
засоби підприємства);
2. безоплатно надана допомога, у
вигляді
грошових
коштів,
основних і оборотних засобів та
нематеріальних активів і кошти,
отримані в результаті цільового
фінансування;
3. емісійний дохід;
4. дооцінка основних і оборотних
засобів;
5. нерозподілений
та
чистий
прибуток;

Фактори
форма власності;
вид діяльності підприємства;
обсяги виробництва;
чистий прибуток та резерви підприємства.
економічна необхідність збільшення власного капіталу
підприємства у певному розмірі;
фінансові можливості засновників і учасників
підприємства та зацікавленість держави або вищестоящих
органів влади в наданні цільового фінансування;
номінальна вартість акцій;
продажна вартість акцій
залишкова вартість об'єкта дооцінки;
справедлива вартість об'єкта дооцінки на дату балансу;
розмір виручки від реалізації;
розмір витрат (матеріальних, адміністративних, на збут,
на оплату праці, амортизаційних відрахувань, тощо);
розмір ―...отриманих дивідендів, відсотків...‖ [5, с. 91]
розмір фінансового результату, пов‘язаного ―...з
реалізацією фінансових інвестицій, основних засобів,
нематеріальних активів.‖ [5, с. 91];

2. Вид діяльності підприємства та обсяги його виробництва.
3. Розмір чистого прибутку та резервів підприємства, капіталізації
прибутку, додаткових внесків учасників і засновників, дивідендів (реінвестиції
прибутку).
4. Дооцінка основних засобів проводиться в разі, якщо залишкова
вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на
дату

балансу

і

реально

збільшується

власний

капітал

підприємства.

Підприємство може не проводити дооцінку основних засобів і нематеріальних
активів, проте в цьому випадку позитивна різниця між справедливою вартістю і
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залишковою вартістю об‘єкта фактично буде прихованим резервом формування
джерел надходження фінансових ресурсів.
Отже, статутний капітал - це зафіксована в установчих документах
загальна вартість активів, яка є внеском власників до капіталу підприємства.
Статутний капітал є основною частиною власного капіталу й основним
джерелом власних фінансових ресурсів підприємства. За рахунок його коштів
формуються необоротні та оборотні активи підприємств.
У процесі подальшої роботи фінансові ресурси підприємств можуть
поповнюватися за рахунок додатково створених власних джерел, залучених і
позикових засобів. При цьому до складу додатково сформованих власних
фінансових ресурсів (власного капіталу) включають: резервний капітал,
додатково - вкладений капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений
прибуток, цільове фінансування й ін.
Крім власного капіталу, фінансові ресурси підприємств формуються за
рахунок залучених і позикових джерел.
До складу залучених фінансових ресурсів включають кредиторську
заборгованість за товари, роботи, послуги, а також усі види поточних
зобов'язань підприємства.
До складу позикових фінансових ресурсів входять довгострокові і
короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові фінансові
зобов'язання, пов'язані з залученням позикових засобів (крім кредитів банків),
на які нараховуються відсотки, та інше.
Власний, залучений і позиковий капітал, з одного боку, формує фінансові
ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він
являє собою зобов'язання (довгострокові і короткострокові) перед конкретними
власниками - державою, юридичними і фізичними особами.
Розглянемо фактори, що обумовлюють обсяг запозичених фінансових
ресурсів підприємств в таблиці 1.3.
Сума транзитних джерел фінансових ресурсів залежить від суми коштів
на виплату зарплати, відсотків і податків (зборів та обов‘язкових платежів).
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Сума коштів на виплату зарплати, відсотків і податків (зборів та обов‘язкових
платежів) повинна плануватись до виплати зарплати, відсотків і податків
(зборів та обов‘язкових платежів). Основна причина використання позичкових
фінансових

ресурсів

—

недостатність

власних.

Фінансово-економічна

доцільність залучення позичкових фінансових ресурсів полягає у збільшенні
прибутку за рахунок використання позичкових коштів. Ці кошти включаються
до ціни товарів (робіт, послуг) і після реалізації у складі виручки від реалізації
повинні надійти на банківський рахунок або у касу.
Таблиця 1.3.
Фактори, що впливають на формування позичкових, залучених і
транзитних джерел фінансових ресурсів підприємства
Фактори

Позичкові джерела
1. Довгострокові кредити;
2. Короткострокові кредити;
3. Поворотна фінансова допомога;
Залучені джерела
1. кредиторська заборгованість усіх
видів;
2. векселі видані;
3. доходи майбутніх періодів.

Об‘єкти для визначення обсягу транзитних
джерел
1. Сума нарахованої заробітної плати

2. Сума нарахованих податків (зборів
та обов‘язкових платежів)

3. Сума нарахованих відсотків за
користування
позичковими
фінансовими ресурсами

нестача власних фінансових ресурсів для
здійснення фінансово-господарської діяльності;
Фактори
недостатність вільних коштів для проведення
своєчасних розрахунків з постачальниками;
неспівпадання дати фактичного отримання
доходів з датою здійснення відповідних витрат
(розмір отриманої наперед орендної плати,
платежів за навчання, передплата за періодичні
видання, абонплата за користування засобами
зв‘язку, тощо )
Фактори
рівень заробітної плати на підприємстві;
кількість працівників;
трудомісткість виробництва;
ставка податків (зборів і обов‘язкових
платежів);
методика розрахунку (зборів і обов‘язкових
платежів);
строки сплати податків (зборів і обов‘язкових
платежів).
ставка
за
користування
позичковими
фінансовими ресурсами;
строк користування позичковими фінансовими
ресурсами;
розмір позичкових джерел фінансових ресурсів.
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Проблеми формування фінансових ресурсів мають місце на кожному
підприємстві. Вони

пов‘язані

з особливостями

організації

виробничо-

господарської і фінансової діяльності підприємств; державною регуляторною
політикою щодо формування фінансових ресурсів підприємств, вплив якої
зростає за умов державної монополії на виробництво продукції. Однак в
сучасних умовах підприємства недостатньо
ресурсами

через

відсутність

та

забезпечені

недостатність

фінансовими

відповідних

джерел

їх

формування. Значна кількість підприємств є збитковими, що суттєво обмежує
власні джерела формування фінансових ресурсів. Залучення банківських
кредитів супроводжується зростанням плати за їх використання, що призводить
до збільшення операційних витрат та збитковості підприємств. Тому кожному
суб‘єктові господарювання необхідно раціональніше використовувати свої
ресурси, зменшити кількість кредитів і зобов‘язань. А державі необхідно,
особливо в даних

умовах, забезпечити сталість економіки та покращити

нормативну

що

базу,

дозволить

підприємствам

бути

захищеними

і

функціонувати навіть в кризових ситуаціях.
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УДК 336.27 (045)
І.В.Садовник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА МЕТОДИ
ЙОГО ПОДОЛАННЯ
У статті визначено сутність поняття “державний борг”; проведено аналіз
стану державного боргу України

та дефіциту державного бюджету за

останні 10 років, а також досліджено вплив державного боргу на економічний
розвиток країни; запропоновано заходи по зменшенню обсягу державного боргу
та удосконалення механізму управління державним боргом в умовах
нестабільної економіки України.
Ключові слова: зовнішня заборгованість, державний борг, прогнозування,
обслуговування

боргу,

економічна

безпека

країни,

дефіцит

бюджету,

відношення державного боргу до ВВП.
Державний борг є методом мобілізації ресурсів до державного бюджету,
інструментом регулювання грошово-кредитної сфери та платіжного балансу
країни. Однак великі розміри державного боргу України, а також, відповідно,
зростання витрат на його обслуговування стають основним тягарем для
державного бюджету та одним із чинників економічної і фінансової
нестабільності. Наявність державного боргу, його розміри, розміщення і методи
погашення прямо чи опосередковано впливають майже на всі сторони
економічного життя країни: дефіцит державного бюджету, розмір грошової
маси в обігу, що визначає темпи інфляції, звуження чи розширення сукупного
попиту і пропозиції тощо. Саме тому, проблема державного боргу України є
актуальною і необхідною для вирішення.
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Метою дослідження є мікроаналіз державного боргу України за останні
роки, прогнозування динаміки державних зобов‘язань, а також визначення
напрямів вдосконалення управління державним боргом.
Теоретичним і практичним питанням державного боргу присвячені роботи
вітчизняних

економістів,

В.А.Андрущенка,
Б.С.Кваснюка,

а

саме:

С.А.Буковинського,
Н.І.Костіноі,

О.Д.Василика,

О.І.Барановського,

А.С.Гальчинського,

В.І.Кравченка,

А.І.Даниленка,

І.І.Лукінова,

І.О.Пуніноі,

А.М.Мороза, С.С.Осадця, Л.П. Сідельникова, К.В.Павлюк, Г.О.Г'ятаченка,
В.М.Федосова, С.І.Юрія, та інших[4, с.4].
Згідно Бюджетного кодексу України, державний борг – загальна сума
боргових зобов‘язань держави з повернення отриманих та непогашених
кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного
запозичення. [1].
Державні запозичення проводяться з метою покриття бюджетного
дефіциту на державному і регіональному рівнях, цільового фінансування
різноманітних програм, поповнення необхідних резервних активів, а також для
рефінансування раніше здійснених державних запозичень. Класифікація
запозичень наведена на рис.1.
Класифікація державного та гарантованого державою боргу
За
типом За строком погашення: За типом боргового За видом запозичень:
кредитора:
Короткострокові (до інструмента:
 В
національній
 Зовнішній борг
1 року);
 Кредити;
валюті;
 Внутрішній борг Середньострокові
 Цінні папери;
 В іноземній валюті;
(від 1 до 5 років);
Довгострокові (понад
5 років)

Рис.1 Класифікація державного та гарантованого державою боргу
Державний борг формується під впливом як об'єктивних, так і
суб'єктивних факторів. До перших з них можна віднести несприятливий
інвестиційний клімат, перемінний склад виробництва і звуження на цій основі
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податкової бази,

від'ємне сальдо торговельного балансу, переважання

застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і
фізичного спрацювання основного капіталу, уповільнені темпи виробничого
відтворення. Суб'єктивні фактори пов'язані з ситуативними прорахунками у
тактиці впровадження реформ і фактичною відсутністю стратегії щодо
розвитку фінансового ринку [3, с.220].
Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:
• збільшення державних видатків без відповідного зростання державних
доходів;
• циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
• скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного
коригування (зменшення) державних витрат;
• вплив політичних

бізнес-циклів

-

надмірне

збільшення

видатків

напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців та збереження
влади[2, с.37].
Отже, як видно з рис. 2, Україна активно нарощує розмір державного
боргу. Велетенська державна заборгованість важким тягарем лягає на
економіку країни. Щоб розрахуватися з кредиторами, вона вимушена все
більше ресурсів відволікати від потреб соціально-економічного розвитку. Це, у
свою чергу, веде до скорочення витрат державного бюджету, згортання
капіталовкладень і, як підсумок, до уповільнення процесів відтворення.
Згідно

з

міжнародними

стандартами

(Маастрихтською

угодою),

критичними вважаються боргові зобов‘язання держави, які перевищують
60% від ВВП. Відношення державного боргу до ВВП України подано
в табл. 1.
Тенденція до зростання державного боргу України (табл.1) простежується
упродовж вже декількох останніх років, її визначають високівалютні ризики
зовнішньої заборгованості, нестабільна ситуація з рефінансуванням боргів
попередніх років, а також тиск боргових виплат надержавні фінанси.
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Динаміка державного та гарантованого державою боргу у
розрізі типів кредиторів, млрд. дол.
Офіційний борг

7,2

8,2

2005

8,5

7,5

2006

10,8

6,8

2007

20,8

13,2

19

11,4

2008

2009

комерційний борг

32,1

37

22,2

2010

45,6

22,2

2011

18,9
2012

59,8

53,2

13,3

16,6

2013

2014

42,1

23,2

2015

Рис.2 Динаміка державного та гарантованого державою боргу у розрізі
типів кредиторів за 2005-2015 рр.
Впродовж 2014 року обсяг державного та гарантованогодержавою боргу
зріс з 584,4 млрд. грн. (40,2 % ВВП) у 2013 році до 1100,8 млрд.грн. (70,7 %
ВВП) у 2014 році, перетнувши граничний рівень індикатора боргової безпеки
держави в 60% ВВП, а державного боргу – з 480,2 млрд.грн. (33,0 % ВВП) до
947,0 млрд. грн. (60,8 % ВВП) відповідно [6].
Таблиця 1
Обсяг ВВП, державного боргу та їх співвідношення за 2010-2015 рр.
2010
Показник
432 303,27
Загальна
сума
державого та
гарановаого
державою
боргу,
млн.грн
1 082 569

2011
473 185,18

2012
515 510,83

2013
584 786,57

2014
1 100 833,22

2015
1 571 765,64

1 316 600

1 408 889

1 454 931

1 566 728

1 979 458

35,9

36,6

40,2

70,3

79,4

Номінальний
ВВП,
млн.грн
Відношення 39,9
прямого
державного
боргу
до
ВВП,%
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Факторами, що зумовили зростання державного боргу в 2014 році стали:
- важка політична криза та військовий конфлікт, що тривав весь 2014 рікта
наразі продовжується, це вимагає додаткового фінансуваннясфери оборони;
- глибока економічна рецесія, викликана необхідністюпереформатування
економічних зв‘язків, пов‘язаних із втратою економічноговкладу АРК, частини
Донецької та Луганської областей, відходом відекономічного кооперування з
Російською Федерацією, низкою внутрішніх тазовнішніх факторів, що
впливають на виконання доходної частини бюджету івимагають додаткових
джерел фінансування;
- наявність соціальних та інших зобов‘язань держави, обов‘язкових для
виконання незважаючи на економічну нестабільність; в першу чергу
цезабезпечення

потреб

населення

у

енергоносіях

(природному

газі

таелектроенергії), виконання зобов‘язань з виплати пенсій тощо;
-

необхідність

додаткових

коштів

для

здійснення

структурного

реформування та стабілізації економічної ситуації;
- фінансування за рахунок державних запозичень значного дефіциту
державного бюджету, сформованого під впливом істотного зростання видатків
на оборону (на 84,4 %) та на обслуговування боргу (на 51,5 %);
- дефіцит у 2014 році склав 78,1 млрд.грн. або 4,95 % ВВП і суттєво
перевищивекономічно обґрунтоване граничне значення цього показника в 3 %
ВВП;
Особливо небезпечним є суттєве збільшення в Україні обсягу зовнішнього
боргу (рис. 2).
Значна девальвація національної валюти протягом 2014 р. та початку
2015 року (національна валюта девальвувала з 8 до 24-26 грн. за долар США)
призвела до зростання тієї частини боргу, яка номінована в іноземній валюті, та
відповідних платежів за ним. Відбулось зростання державного та гарантованого
державою зовнішнього боргу з 300,3 млрд.грн. або 37,6 млрд. дол. США (51,4
% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) в 2013
році до 612,97 млрд.грн. (55,6 % від загальної суми державного та
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гарантованого державою боргу) або 38,8 млрд. дол. США в 2014 році. Ці
процеси посилюють ризики залежності України від іноземного фінансування.

внутршній
борг,
млрд.дол
зовнішній
; 22,1
борг, млрд.дол;
43,4

Рис.2 Внутрішній та зовнішній борг, млрд. дол. (станом на 31.12.2015)
Джерело:складено за даними Міністерства фінансів України [5]
Отже, для розроблення системи управління борговими процесами в
Україні та поступового відновлення економічної стабільності країни потрібно
вживати низку заходів:
- уповільнити темпи загального підвищення грошових доходів населення і
враховувати можливості товарного забезпечення, розміру джерел їхніх виплат;
- сприяти розвитку внутрішнього ринку;
- дотримуватись економічно обґрунтованого дефіциту бюджету;
- посилення взаємодії України з іншими міжнародними фінансовими
інститутами та урядами країн для формування потоку іноземних інвестицій,
перезапуску економіки та збільшення доходів бюджету (вже в квітні – травні
поточного року Міністерство фінансів України планує здійснити випуск
єврооблігацій обсягом 1 млрд. дол. США під державні гарантії США).
- постійно контролювати і уникати всіх можливих загроз і ризиків у
процесі управління державним боргом та запобігання зростанню боргового
навантаження на економіку;
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- відмова від запозичень через світові фінансові інститути (МВФ,СБ та ін.)
і пошук інших кредиторів, що можуть надати кредит на умовах, більш вигідних
для України;
- вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні шляхом
встановлення верхньої межі відповідальності Уряду при настанні гарантійного
випадку та кількісних обмежень їх обсягу;
-

активізація

управління,

структурних

спрямованих

на

реформ

у

підвищення

секторі

загальнодержавного

ефективності

використання

бюджетних коштів, переходу від пасивного залучення коштів на фінансування
дефіциту бюджету до системного управління боргом;
- залучення додаткових інвестицій в економіку України з ціллю
відновлення основних фондів в пріоритетних галузях економіки.
Для управління та обслуговування державного боргу і пов‘язаних з цим
вирішення проблем боргового навантаження використовують різноманітні
методи прогнозування. Визначені обсяги державного боргу та відношення його
до ВВП дозволяють координувати основну стратегію соціально-економічного
розвитку держави. Розраховані показники свідчать про наявність загрозливого
стану в державі на найближчі три роки: обсяг державного боргу може зрости в
2,06 рази, ВВП збільшиться лише в 1,3 рази, а відношення суми державного
боргу до ВВП може сягнути 45,04%. Отже, вкрай важливо забезпечити
перевищення темпів зростання ВВП над темпами росту державного боргу,
особливо зовнішнього.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний Кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від
08.07.2010 ғ 2456-VI (із змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Богдан, Т. П.

Державний борг України: особливості формування та

управління в сучасних умовах / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – ғ1. –
С.32-46.
661

3. Павловська Є. О. Тенденції формування державного боргу та стан боргової
стійкості України / Є. О. Павловська // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : ДВНЗ ―УАБС
НБУ‖, 2014.– Вип. 40. – С. 218–225
4. Сідельникова,

Л.

П.

Боргова

політика

України

в

умовахнестабільноїекономіки / Л. П. Сідельникова // Економіка& держава. –
2011. – ғ9. – С.4-7.
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
6. Офіційний сайт Державної служби статистки України[Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
УДК. 369.04(045)
О.Д. Саковська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
Досліджуються

номінальні
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економічної

сутності

фінансів

Пенсійного фонду України. Наводиться перелік основних категорій джерел
формування та напрямків використання коштів ПФУ.
Ключові слова: пенсійна система, пенсійний фонд, бюджет пенсійного
фонду,кошти пенсійного фонду,джерела наповнення бюджету пенсійного
фонду, напрями використання коштів пенсійного фонду.
Питання механізму управління коштами Пенсійного фонду України
досліджували у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема:
С. Березіна, М. Вінер, В. Геєць, Д. Полозенко, М. Папієв, І. Сахань, С. Сивак,
Б. Сташків, Н. Тихоненко, Г. Терещенк. Утім, до сьогодні пошук ефективних
шляхів

розв‘язання

проблем

пенсійного

актуальними.
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забезпечення

залишаються

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності оцінки стану та
визначення проблем організаційно-правових та економічних основ діяльності
Пенсійного фонду України в процесі формування та використання «власного»
бюджетного фонду, адже світовою практикою підтверджується роль і місце цієї
сфери державної фінансової системи для ефективного функціонування
економіки та підтримання відповідного рівня життя тих категорій населення,
які переступили межу пенсійного віку або з незалежних від них самих обставин
стали економічно вразливими.[1.с - 35]
Метою цієї роботи виступає визначення джерел формування бюджету
ПФУ та напрями ефективного використання коштів бюджету.
Пенсійна система України складається з трьох взаємопов‘язаних
рівнів:1)солідарна пенсійна система; 2)накопичувальна пенсійна система;
3)недержавне пенсійне забезпечення.
Перший рівень – солідарна пенсійна система система (внески до цієї
системи сплачують усі працюючі громадяни та їх роботодавцями). Другий
рівень являє собою накопичувальна система загальнообов‘язкового пенсійного
страхування. Третій рівень займає особлива форма пенсійного страхування –
недержавне пенсійне забезпечення, основою якої є добровільна участь
громадян, роботодавців та їх об‘єднань в акумуляції страхових внесків з метою
в подальшому отримувати пенсійні виплати за умовами та в порядку,
визначених законом про недержавне пенсійне забезпечення.
Згідно до ЗУ «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»
управління солідарною системою пенсійною системою провадить Пенсійний
фонд, що здійснює збір, акумуляцію та облік внесків застрахованих осіб,
призначає пенсії та здійснює підготовку документів для її виплати, слідкує за
своєчасним і повним фінансуванням пенсій та інших страхових виплат,
проводить контрольні заходи щодо цільового використання коштів Пенсійного
фонду, займається вирішенням питань, пов‘язаних з веденням обліку пенсійних
активів громадян на пенсійних рахунках накопичувальної системи, проводить
адміністративне управління Накопичувальним фондом. [5.с - 82]
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Пенсійний фонд виступає самостійною юридичною особою і може від
власного імені набувати прав майнового та немайнового характеру й обов‘язків.
Кошти Пенсійного фонду у законодавстві України про пенсійне
страхування визначаються як позабюджетний грошовий фонд, що формується у
встановленому законом порядку, має визначені джерела накопичення, кошти
якого мають виключне цільове використання

і спрямовуються на виплату

пенсій та інших страхових виплат, передбачених Законом України «Про
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування».
Джерела формування коштів Пенсійного фонду – це законодавчо визначені
конкретні напрямки, які у встановленому порядку, виконуючи законну
процедуру, сплачуючи відповідні обов‘язкові платежі, або іншим чином,
передбаченим законодавством, формують грошовий фонд Пенсійного фонду
України. [4.с - 89]
Відповідно до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне
пенсійне страхування», а також Положення про Пенсійний фонд України
джерелами формування коштів Пенсійного фонду України виступають:
страхові внески; кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що
перераховуються до Фонду у випадках, передбачених законодавством;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб; добровільні внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; інші надходження
відповідно до законодавства.
Варто

відзначити,

що

основним

джерелом

наповнення

бюджету

Пенсійного фонду виступають власні надходження. Це пов‘язано з тим, що
дана структура є позабюджетним утворенням, а отже має певну автономію,
зокрема і у фінансовому плані, що, у свою чергу, проявляється у
самофінансуванні своїх витрат. [2.с - 123]
Звичайно, у своїй діяльності Пенсійний фонд не зажди виявляється
спроможним перекрити свої витрати за рахунок виключно власних коштів, в
результаті чого утворюються фінансові ями, які справляють негативний вплив
на основний момент функціонування Фонду та на виконання ним основного
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завдання – вчасного та повного фінансування пенсійних та інших страхових
виплат.
В такому разі здійснюється додаткове фінансування витрат Пенсійного
фонду, але вже з інших джерел: Державного бюджету, фондів соціального
страхування, кредитування тощо.
Відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення кошти
Пенсійного фонду мають цільове спрямування, отже, існує визначений перелік
напрямків використання фінансових ресурсів бюджету Фонду.
Напрями

використання

коштів

Пенсійного

фонду

–

визначений

законодавством перелік конкретних статей видатків, які має право здійснювати
Пенсійний фонд в особі його органів, що сприяє ефективному провадженні
діяльності Фонду та передбачає виконання покладених на нього функцій і
завдань. [3.с - 76]
Відповідно до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне
пенсійне страхування» кошти Пенсійного фонду спрямовуються на: проведення
виплат пенсій, призначених відповідно до чинного законодавства України;
надання пакету соціальних послуг, що передбачені чинним законодавством
України; покриття адміністративних витрат, які пов‘язані з виконанням
функцій, покладених на Пенсійний фонд та його органи; покриття витрат,
пов‘язаних

з виплатою та доставкою пенсій; створення резерву коштів

Пенсійного фонду.
Даний перелік напрямів, на які спрямовуються кошти Фонду закріплений у
чинному законодавстві і може бути змінений лише у встановленому законом
порядку. Це ще раз підтверджує особливий економіко-правовий статус цих
коштів.
Відповідно до всього вище сказаного можна виділити основні принципи,
опираючись на які і провадяться витрати органів Пенсійного фонду:
1)законодавча закріпленість – всі напрями спрямування бюджетних ресурсів
Пенсійного

фонду

передбачені

чинним

законодавством

і

закріплені

відповідним механізмом; 2)правова обґрунтованість – всі витрати здійснюються
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відповідно до поставлених на органи Пенсійного фонду завдань та призначених
їм функцій, перелік яких формується відповідно до основних нормативноправових актів, що регулюють діяльність Фонду; 3)економічна обґрунтованість
– кожна стаття витрат Фонду має організаційно-економічні передумови
проведення, крім того існує чіткий механізм для обрахування конкретних сум в
кожній категорії видатків; 4)цільове використання – всі кошти Фонду можуть
спрямовуватися виключно на передбачені цілі і лише у визначених розмірах;
5)загальність та всеохоплюючий характер – витрати Пенсійного фонду
спрямовуються на впровадження пенсійного забезпечення всіх категорій
застрахованих осіб, які відповідно до зазначених у законодавстві про пенсійне
забезпечення умов, мають на це право. [6.с - 53]
Дотримання цих принципів сприяє ефективному використанні коштів
Пенсійного фонду та його органів.
Отже, як зрозуміло з усього вище сказаного Пенсійний фонд України, як
особливий державний фінансовий інститут виступає складовим елементом
фінансової-бюджетної системи, що провадить адміністрування системи
солідарного пенсійного страхування через механізм акумуляції і перерозподілу
коштів. Основним фінансовим планом формування й використання коштів
цільового фонду страхування, який акумулюється за рахунок внесків
застрахованих осіб й надходжень з інших джерел є бюджет Пенсійного фонду.
Проект бюджету Фонду складається з врахуванням актуарних розрахунків,
що проводяться кожного року. Порядок проведення бюджетного процесу
Пенсійного фонду, що включає формування, розгляд, затвердження та
виконання бюджету, встановлюється у законодавчому порядку.
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СУТНІСТЬ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
У статті автором розкрито економічну суть ринку перестрахування,
визначено його функції, досліджено значення перестрахування в розвитку
страхового ринку України, а також розглянуто та обґрунтовано структуру
перестрахового ринку.
Ключові слова: страхування, перестрахування, ринок, ретроцесія, учасник
ринку, страхова компанія.
Нові реалії часу породжують і нові ризики: масштабні, вартісні,
всеохоплюючі, поглиблюють існуючі ризики та зумовлюють їх кумулятивність.
Актуальним за сучасних умов є страхування політичних, катастрофічних,
екологічних ризиків. У зв‘язку з чим страхові компанії шукають додаткові
фінансові можливості утримувати зазначені ризики, розширювати коло
клієнтів, нарощувати обсяги страхових операцій, капіталізувати власний бізнес,
адже страхова компанія, як головний суб‘єкт страхового ринку, має залишатись
фінансово надійною, платоспроможною, конкурентною задля якісного, повного
та своєчасного виконання зобов‘язань.
Ринок перестрахування як новітня форма організації економічних
відносин

в період ринкових трансформацій, стає все вагомішою частиною
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страхового

ринку,

поєднуючи

інтереси

перестрахувальників

та

перестраховиків, що формують попит і пропозицію на ринку.
Вагомий внесок у дослідження сутності та значення перестрахування,
теоретичних засад розвитку ринку перестрахування зробили вітчизняні вчені:
Базилевич В. Д., Боженко А. С., Внукова Н. М., Гаманкова О.О., Залєтов О. М.,
Кнейслер О. В., Козьменко О. В., Козьменко С. М., Осадець С. С.,
Приказюк Н. В., Татаріна Т. В., Ткаченко Н. В., Фурман В. В., Шумелда Я. П.
та інші.
Метою статті є теоретичне дослідження рину перестрахування, та його
значення.
Перестрахування є похідним від страхування та передбачає вторинний
перерозподіл ризиків між прямим страховиком та пере страховиком [3].
Укладаючи договори перестрахування страховик забезпечує:
- однорідність ризиків у портфелі, що забезпечує його збалансування;
- зменшення власних ризиків неплатоспроможності;
- розширення фінансових можливостей для укладання нових договорів
страхування;
- якісне та повне виконання зобов‘язань як внутрішнього, так і
зовнішнього характеру;
- розширення асортименту страхових послуг;
- збільшення доходу від основної діяльності;
- розширення страхового поля.
З метою захисту власного страхового портфеля страхова компанія
приймає рішення про розподіл відповідальності за вже застрахований ризик з
іншими

страховими

компаніями.

На

II

етапі

відбувається

процес

перестрахування або цесія. Основною особливістю перестрахування є
правовідносини щодо розподілу відповідальності за ризик виключно між
страховими компаніями. Незалежно від того, чи розподілена відповідальність
за ризик повторно, згідно ст.12 Закону України «Про страхування» Страхова
компанія несе повну відповідальність перед страхувальником [4].
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Розподілений ризик на етапі II (його частина, що належить страховій
компанії)

може

бути

знову

перестрахованим.

Процес

повторного

перестрахування називається ретроцесією – це ІІІ етап.
Перестрахування є можливим об‘єктивним наслідковим процесом після
укладання договору страхування. Саме тому важливим буде зупинитись на
взаємозалежності цих процесів:
1.

Первинним завжди є процес страхування, де приймають участь

страхувальник та страховик.
2.

Процес

перестрахування

або

цесії

(первинний

перерозподіл

відповідальності за вже застрахований ризик) є вторинним після страхування
та супроводжується участю виключно страхових компаній без залучення
страхувальника.
3.

Страхова компанія, що прийняла ризик на перестрахування, має

можливість ризик перестрахувати повторно (процес ретроцесії).
4.

Процесів повторного перестрахування (ретроцесій) може бути

необмежена кількість разів.
5.

Всі процеси від страхування до ретроцесії є взаємозалежними

[2]. Сутність перестрахування розкривається через функції, які воно
виконує.
Існують різні погляди науковців щодо кількості і сутності функцій
перестрахування, які можна згрупувати у табл. 1.
Українські вчені Базилевич В. Д., Внукова Н. М., Мних М. В.,
Ротова Т. А. та російський вчений Турбіна К. Є. виділяють наступні функції
перестрахування:
- вторинного перерозподілу ризику. Погоджуємося, що в процесі
перестрахування відбувається повторний розподіл вже застрахованого ризику;
- можливість брати на страхування дуже дорогі та унікальні ризики.
Дійсно, за рахунок розподілу фінансової відповідальності страхової компанії із
іншими страховиками стає можливим їм разом покривати різні ризики, в тому
числі і унікальні;
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Таблиця 1
Визначення функцій перестрахування вітчизняними та зарубіжними
авторами
Автори
Базилевич В. Д.
Внукова Н. М.
Ротова Т. А.
Мних М. В.
Турбіна К. Є

-

Мних М. В.
Турбіна К. Є.
Юрченко Л. О.
Турбіна К. Є.
Юрченко Л. О.

Функції перестрахування
Вторинний перерозподіл ризику.
Можливість брати на страхування дуже дорогі та унікальні
ризики.
Сприяння запровадженню та поширенню нових видів
страхування.
Створення умов для формування однорідного збалансованого
портфеля, який необхідний страховику для надійного контролю
своєї середньо та довгострокової політики.
Набуття форми зовнішньої торгівлі, якщо перерозподіл ризику
здійснюється між компаніями різних країн.
- Надання додаткових фінансових ємностей (капіталу) для
прийняття прямим страховиком ризиків на страхування.

- Захист річного балансу страховика.
- Участь у податковому плануванні прямого страховика.
- Надання умов для накопичення активів прямим страховиком.
- Вплив на покращення показників платоспроможності прямого
страховика.
- Надання ліквідних активів для швидкого врегулювання збитків
прямим страховиком при настанні страхових випадків із
застрахованими ризиками.

-

сприяння запровадженню та поширенню нових видів страхування.

Вважаємо, що запропонована функція не повністю відповідає змісту
перестрахування, адже перестрахування виступає як один із можливих (а не
суттєвих) інструментів для створення нових видів страхування;
-

функція

створення

умов

для

формування

однорідного

збалансованого портфеля, який необхідний страховику для надійного
контролю своєї середньо та довгострокової політики розкриває визначальну
роль перестрахування при формуванні збалансованого страхового портфеля.
Саме за рахунок запровадження механізму перестрахування страхові компанії
можуть страхувати ризики з різною частотою збитку, за різними видами та
розмірами;
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-

набуття форми зовнішньої торгівлі, якщо перерозподіл ризику

здійснюється між компаніями різних країн: вважаємо, що дана функція
розкриває суттєві особливості організації співпраці між

страховими

компаніями, а не сам процес перестрахування.
На основі здійсненого аналізу різних підходів вчених щодо трактування
функцій

перестрахування,

пропонуємо

уточнити

перелік

функцій

перестрахування, що розкриватимуть всебічно його сутність (рис. 1).
Перестрахування передбачає певні взаємовідносини між страховими
компаніями як на місцевому, регіональному, національному, так і на світовому
рівнях. Задля організації цих взаємовідносин, їх регулювання, контролю
виникає необхідність організаційного середовища – ринку перестрахування як
складової частини страхового ринку.
Функції перестрахування
Вторинний перерозподіл ризику
Вплив на покращення платоспроможності прямого страховика
Створення умов для формування однорідного збалансованого
портфеля, який необхідний страховику для надійного контролю
своєї середньо- та довгострокової політики
Розширення фінансових можливостей страховика та можливість
прийняття на страхування унікальних ризиківСвітова фінансова
Рис. 1. Функції перестрахування
Також ваговим чинником, котрий впливає на формування ринку
перестрахування є поступова трансформація вітчизняного страхового ринку і,
як наслідок, ускладнення взаємозв‘язків між його суб‘єктами при здійсненні
ними

перестрахових

операцій.

Відбувається

перестрахування в Україні.
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становлення

ринку

Перестрахування передбачає не лише перерозподіл застрахованого
ризику між страховими компаніями, а й перерозподіл страхового платежу та
визначення участі страховиків при виплаті страхового відшкодування
страхувальнику. Проводити перестрахові операції можуть будь-які страхові
компанії відповідно ст. 2 Закону України «Про страхування», що призводить
до появи різноманітних пропозицій та, відповідно, конкуренції між учасниками
процесу перестрахування. А сформований ринок перестрахування дозволяє
визначати

правила

організації

роботи

між

страховими

компаніями,

контролювати з боку держави законність проведених перестрахових операцій,
формувати якісні пропозиції перестрахового захисту компаніями та вчасного і
повного виконання сторонами їх зобов‘язань [4].
Ринок перестрахування забезпечує стабільність розвитку страхового
ринку шляхом перерозподілу фінансової відповідальності за ризики між
страховими

компаніями,

уникаючи

їх

банкрутств

через

неможливість

виконання страхових зобов‘язань.
Окрім

необхідності

організації

взаємовідносин

між

страховими

компаніями, ринок перестрахування дозволяє забезпечити фінансову стійкість
та платоспроможність страховиків. За рахунок операцій перестрахування
компанії вирівнюють власні витрати від страхових операцій, передаючи
частину відповідальності іншим страховикам за катастрофічними ризиками чи
ризиками із значною частотою збитковості [1].
Перестрахові взаємовідносини дозволяють розширювати страховий
портфель компаніям. «Особливо це важливо для тих страхових компаній, які
тільки починають свою діяльність на страховому ринку або для тих
страховиків, які прагнуть працювати в нових для них галузях страхування,
накопичуючи за допомогою перестрахування необхідний досвід і при цьому
безпечним шляхом».
За сучасного динамічного світового розвитку, ринок перестрахування,
також, сприяє активному обміну інформацією щодо існуючих ризиків,
фінансових можливостей їх покриття, прозорості ведення перестрахового
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бізнесу,

формування конкурентної ціни, наявних способів перерозподілу

ризику.
Підсумовуючи

викладене

зауважимо,

що

необхідність

ринку

перестрахування обумовлена забезпеченням сталого розвитку як страхового
ринку загалом, так і окремих страховиків; можливостями страхового покриття
великих, катастрофічних, кумулятивних ризиків; вирішення соціальних питань
створення робочих місць та наповнення бюджету країни через надходження
податкових платежів.
Важливим для України є формування відкритого, прозорого ринку
перестрахування із дієвим правовим регулюванням, вільною конкурентною
боротьбою для перетворення перестрахування у потужний інститут вітчизняної
економіки, що забезпечує створення позитивного іміджу України на світовому
ринку перестрахування, залучення додаткових інвестицій в економіку,
створення додаткових робочих місць та забезпечення якісним страховим
захистом громадян та суб‘єктів господарювання.
Вважаємо, що визначення сутності ринку перестрахування має бути
представлено саме так різносторонньо: і з позиції сутності та особливостей
операцій, і з позиції приналежності та внутрішньої будови ринку, і з позиції
інституціоналізму.
Отже, ринок перестрахування визначаємо як важливу складову
страхового ринку, адже саме страхові відносини являються основою для
здійснення операцій з перестрахування.
Розгляд та узагальнення різних підходів вчених, щодо визначення
необхідності та сутності ринку перестрахування, дало змогу уточнити
сутність поняття «ринку перестрахування» як частини страхового ринку, де
об‘єктом купівлі-продажу виступають юридично оформленні зобов‘язання з
надання перестраховиками захисту для забезпечення фінансової надійності
перестрахувальників.
У

даному

визначені

представлені

ключові

учасники

ринку

перестрахування, сформована кінцева мета з надання перестрахового захисту
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на ринку перестрахування – забезпечення гарантії стабільності та фінансової
безпеки страхових компаній.
Отже, ринок перестрахування є необхідним сегментом страхового
ринку,

що забезпечує вторинний розподіл застрахованого ризику між

страховими компаніями. Для забезпечення його сталого та ефективного
функціонування необхідними умовами є:
-

формування попиту на перестрахові послуги;

-

наявність страховиків (або спеціалізованих перестраховиків), які

можуть фінансово забезпечити проведення перестрахових операцій;
-

наявність діючого законодавчого регулювання ринку
перестрахування;

-

визначення розвиненої інфраструктури ринку перестрахування.

Ринок перестрахування, як власне і страховий ринок, має внутрішню
будову і зовнішнє оточення.
На ринку перестрахування вирізняють основних учасників – продавців
та споживачів перестрахової послуги, а також, допоміжних учасників ринку,
які доповнюють інфраструктуру ринку та покликані сприяти процесам
перестрахування.
Якщо розглядати в широкому розумінні, то інфраструктурою ринку
перестрахування можна зазначити всі наявні суб‘єкти, які забезпечують його
безперервне функціонування.
У

більш

вузькому

розумінні

під

інфраструктурою

ринку

перестрахування визначаємо сукупність визначених інститутів (андерайтерів,
актуаріїв, сюрвеєрів, посередників, маркетологів), розвиток яких впливає і на
розвиток ринку перестрахування в цілому.
Перестраховий ринок є складною інтеграційною системою із власною
інфраструктурою та включає як зовнішню, так і внутрішню складову. На
внутрішньому ринку перестрахування формується внутрішній попит та
пропозиція на перестрахову послугу, на основі конкурентної боротьби
формується ціна на перестрахову послугу.
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На ринку перестрахування відбувається безпосередньо процес купівліпродажу перестрахового захисту. Страхові компанії, які потребують отримання
додаткового

гарантованого

захисту

шляхом

вторинного

розподілу

застрахованого ризику, формують попит на таку послугу, а інші страхові
компанії, які мають значні фінансові ресурси у вигляді сформованих страхових
резервів, можуть прийняти на перестрахування частину відповідальності за
ризик, формують пропозицію на ринку. За рахунок того, що перестрахування
здійснюється на засадах вільного вибору та в умовах вільної конкурентної
боротьби, формується ринкова ціна на перестрахування. На внутрішньому
ринку перестрахування представлені як вітчизняні страхові компанії, так і
іноземні.
На міжнародному рівні формуються глобальні зв‘язки між учасниками
перестрахування, визначаються правила співпраці відповідно до норм
міжнародного права та усталених ділових традицій. Формується світовий
попит та пропозиція на перестрахову послугу, налагоджуються зв‘язки із
іноземними партнерами – страховиками, перестраховиками, посередниками,
міжнародними перестраховими об‘єднаннями страховиків.
Зовнішній

ринок

перестрахування

характеризується

відсутністю

територіальних кордонів та представлений міжнародними суб‘єктами,
регульованими організаціями, дією законів ринку: вільної конкуренції,
попиту та пропозиції, встановлення ринкової вартості перестрахової послуги.
Внутрішній ринок обмежений територіально кордонами України та
поєднує основних та додаткових суб‘єктів ринку, специфіку продажу
перестрахової послуги, формування внутрішнього попиту і пропозиції на
перестрахову послугу враховуючи особливості функціонування ринку.
Ефективна

взаємодія

всіх

структурних

елементів

ринку

перестрахування та врахування їх особливостей дозволяє формувати та
розвивати національний ринок перестрахування.
Основними учасниками на ринку перестрахування є покупці та
продавці

перестрахової

послуги

– страхові
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компанії.

Залежно

від

функціональних особливостей ці компанії поділяються на перестрахувальників
та перестраховиків (цедентів та цесіонаріїв) та, залежно від етапу первинного чи
вторинного перестрахування – ретроцедентів та ретроцесіонаріїв. Якщо купівля
і продаж перестрахової послуги здійснюється на внутрішньому ринку
перестрахування – учасниками договірних відносин є страховики-резиденти
(перестрахувальники і перестраховики). Але зазвичай, перестрахові операції
мають міжнародний характер і тому постійно залучаються фінансові потужності
іноземних перестраховиків. Також в Україну надходять ризики з інших країн до
вітчизняних страховиків, котрі виступають в якості перестраховиків. Таким
чином, учасники внутрішнього ринку постійно взаємодіють з учасниками
зовнішнього (міжнародного) ринку перестрахування і відбувається перерозподіл
грошових потоків між країнами світу.
Покупцями

перестрахового

(перестрахувальники,
відповідальності

за

захисту

цеденти),

які

застрахований

є

страхові

потребують

ними

ризик,

компанії

перерозподілу

шляхом

придбання

перестрахового захисту у інших страховиків (перестраховиків, цесіонаріїв).
Потребують ці компанії додаткових фінансових ресурсів перестраховиків
задля утримання унікальних та значних за розміром ризиків, диверсифікації
страхового портфеля, виконання умов платоспроможності. Передаючи
частину

відповідальності

за

ризик

іншій

страховій

компанії,

перестрахувальник сплачує і частину страхової премії перестраховику.
Важливими учасниками ринку є посередники, які забезпечують
ефективну співпрацю між перестрахувальниками та перестраховиками.
Посередницьку діяльність на внутрішньому ринку перестрахування України
виконують перестрахові брокери, а на зовнішніх ринках – брокери Ллойду,
перестрахові агентства, іноземні брокерські представництва.
Посередниками на ринку перестрахування можуть виступати лише
брокери
–

юридичні особи, які проводять тільки посередницьку діяльність у сфері

перестрахування або мають право поєднувати посередницьку діяльність як на
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ринку страхування, так і на ринку перестрахування. Згідно ст. 15 Закону
України «Про страхування» посередницька діяльність перестрахових брокерів
у перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності і може
включати:

консультування,

експертно-інформаційні

послуги;

роботу,

пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів
перестрахування, в тому числі щодо врегулювання збитків у частині
одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та
страхових відшкодувань за угодою відповідно із перестрахувальником; інші
посередницькі послуги у перестрахуванні за переліком, встановленим
Уповноваженим органом [4].

Окрім Закону, діяльність посередників

регулюється також Розпорядженням Держкомфінпослуг від 28.05.2004 р.,
ғ 736 «Про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення
державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (із змінами і
доповненнями)», дія якого поширюється на: 1) перестрахових брокерів юридичних осіб, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у
перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком,
який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник; 2) постійні
представництва перестрахових брокерів- нерезидентів, які здійснюють
діяльність на території України відповідно до чинного законодавства,
інформація про які внесена до Реєстру.
Значне

місце

у

перестрахуванні

посідають

перестрахові

пули.

Розрізняють два типи пулів: пул страхування і пул перестрахування.
Створення

перестрахувальних

пулів,

як

правило,

пов‘язане

з

перерозподілом ризиків на міжнародному рівні. Після укладання страхових
договорів кожний учасник пулу передає свої ризики на перестрахування до
пулової організації, до якої вони входять [2]. Учасники перестрахового пулу,
розподіляючи відповідальність за ризик між собою, мають можливість також
утримувати унікальні ризики, неоднорідні ризики, ризики, значні за обсягом,
при цьому, не виводять ризик за кордон (уникають процесу виведення
капіталу за кордон). В Україні сьогодні відсутні перестрахові пули, що
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обумовлює необхідність вітчизняними страховими компаніями укладати
договори

перестрахування

із

іноземними

партнерами.

Створення

перестрахового пулу дозволило б вирішити і питання незначної місткості
страхового ринку.
Разом із наявною перевагою розміщення ризику у перестраховому пулі
існують і значні загрози такого способу перерозподілу відповідальності за
ризик – можливість непрозорих взаємовідносин учасників перестрахування,
особливо при визначенні ціни на перестрахову послугу.
Серед

інших

додаткових

суб‘єктів

ринку

перестрахування

є

андерайтери, актуарії, сюрвейєри – професійні оцінювачі ризиків, збитків,
маркетологи, які, виконуючи свої функціональні обов‘язки, також впливають
на якість перестрахових послуг.
Вагомим для України є формування відкритого, прозорого ринку
перестрахування із якісним правовим забезпеченням, вільною конкурентною
боротьбою для забезпечення перетворення перестрахування у потужний
інститут вітчизняної економіки, що забезпечує створення позитивного іміджу
України на світовому ринку перестрахування, залучення додаткових
інвестицій в економіку, створення додаткових робочих місць та забезпечення
якісним страховим захистом громадян та суб‘єктів господарювання.
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УДК 336.1
І.С. Свідерська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ
У статті досліджені особливості розвитку програмно-цільового методу
планування.

Запропоновані

становлення,

пов'язані

з

комплексні

і

системні

заходи

введенням

середньострокового

щодо

його

бюджетного

планування, системи оцінки якості надання бюджетних послуг, місцевого
замовлення, створення ефективної системи моніторингу результативності..
Ключові слова: програмно-цільовий метод планування, місцеві фінанси, місцеві
бюджети, бюджетна політика, місцеві органи влади.
Початковим етапом становлення програмно-цільового методу планування
(ПЦМ) як на державному, так і на місцевому рівні вважається прийняття
Бюджетного кодексу України [1], яке визначило законодавчі основи розвитку
програмно-цільового методу планування в нашій країні. При цьому на думку
більшості вчених-економістів [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] система програмно цільового
методу планування на місцевому рівні в Україні залишається неефективною,
що обумовлено відсутністю раціонального механізму оцінки результативності
виконання

бюджетних

програм,

системи

фінансового

контролю

над

формуванням і виконанням бюджетних програм.
В умовах збільшення бюджетного потенціалу регіонів країни необхідні
комплексні дослідження, спрямовані на визначення напрямків розвитку цього
методу. необхідно врегулювати питання, пов'язані з веденням реєстру
видаткових

зобов'язань,

перспективного

фінансового

плану,

розробки

обґрунтованої системи місцевого замовлення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам побудови ефективної
системи програмно-цільового методу планування присвячені праці як
українських, так і зарубіжних вчених. Так, у колективній монографії під
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редакцією М.Я. Азарова [5] основна увага приділена вивченню зарубіжного
досвіду функціонування системи програмно-цільового методу планування. При
цьому в цій науковій праці відсутні дослідження, пов'язані з визначенням
реальних принципів, функцій, інструментів, цілей і завдань із запровадження
ПЦМ як на державному, так і на місцевому рівні в Україні.
А.С. Бараховскій [2] при дослідженні програмно-цільового методу
планування значне увагу приділяє суті і роль цього методу в сучасних умовах
господарювання. При цьому автор мало приділяє уваги розвитку сукупності
складових програмно-цільового методу планування на місцевому рівні.
У дослідженнях К.В. Павлюк [7] в основному визначаються переваги та
недоліки щодо впровадження програмно-цільового методу планування на
місцевому рівні виходячи з європейської практики. при цьому
У працях В.М. Федосова, Т.С. Бабича [8] вироблена основні проблеми
щодо розвитку програмно цільового методу планування на державному рівні в
Україні, пропонуються невзаємопов‘язані з розвитку заходи ПЦМП. При цьому
авторами не виділяються системні і комплексні способи і по методи розвитку
програмно-цільового методу планування як на державному, так і на місцевому
рівнях.
І.Я. Чугунов [9] розглядає окремі напрямки по поліпшенню програмноцільового методу планування на державному рівні виходячи з практики
економічно розвинених європейських країн.
Постановка завдання. Аналіз економічної літератури показав, що в роботах
як українських, так і зарубіжних вчених розглядаються лише окремі аспекти
побудови ефективної системи програмно-цільового методу планування. При
цьому в умовах трансформації економічного потенціалу регіонів України
необхідні комплексні дослідження, спрямовані на створення обґрунтованої
системи бюджетного програмування.
Метою статті є визначення основних напрямків щодо розвитку програмноцільового методу планування на місцевому рівні в умовах трансформації
економіки України, створення фінансово самостійних місцевих органів влади.
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Розвиток програмно-цільового методу планування на місцевому рівні в
Україні

має

передбачати

проведення

комплексної

адміністративно-

територіальної реформи, створення фінансово самостійних місцевих органів
влади. Ефективне становлення і розвиток програмно-цільового планування на
місцевому рівні має супроводжуватися підвищенням управлінської кваліфікації
виконавців бюджетних програм, впровадженням системи стандартів якості
надання соціальних послуг населенню.
Передумовами розвитку програмно-цільового методу планування на
місцевому рівні має стати розвиток системи тендерних закупівель, місцевого
замовлення, поділ сукупності всіх бюджетних програм на державні та
внутрішньовідомчі,

забезпечення

фінансової

самостійності

виконавців

бюджетних програм.
В умовах першого етапу розвитку програмно-цільового методу планування
на місцевому рівні повинна бути розроблена система критеріїв і показників по
оцінки необхідності надання органами місцевої влади конкретних бюджетних
послуг населенню. Громадські організації та населення повинні безпосередньо
брати участь у визначенні переліку соціально і економічно важливих
бюджетних послуг на місцевому рівні, які підлягають фінансуванню через
систему програмно-цільового планування.
При цьому під бюджетної послугою необхідно розуміти результативні
показники діяльності місцевих органів влади, пов'язані з виконанням
покладених на них видаткових зобов'язань, при встановленому обсязі
фінансування з метою задоволення соціальних потреб окремого індивіда або
суспільства в цілому. Розрахунок бюджетної послуги на місцевому рівні має
передбачати

виділення

числа

користувачів

цієї

послуги,

розрахунку

коефіцієнтів необхідності бюджетної послуги.
Розвиток системи програмно-цільового планування на місцевому повинно
передбачати введення реєстру видаткових зобов'язань. Створення реєстру
видаткових зобов'язань сприятиме відділенню діючих видаткових зобов'язань
(включених до реєстру) від - прийнятих. Виділення діючих та прийнятих
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зобов'язань в Україні дасть можливість спростити та прискорити процедуру
складання і розгляду бюджету в частині діючих зобов'язань, зосередивши
процес підготовки і розгляду бюджету переважно на нових зобов'язаннях, які
відображають цілі та пріоритети бюджетної політики; збільшити терміни і
підвищити

надійність

середньострокового

бюджетного

планування;

дотримуватися жорстких бюджетні обмеження, оскільки виділення бюджетних
коштів на фінансування нових зобов'язань можливо лише після виділення
коштів на діючі зобов'язання.
На другому етапі має відбуватися визначення стандартів якості надання
бюджетних послуг населенню. Розробка цих стандартів повинна бути
спрямована на встановлення загальних параметрів з надання соціальних послуг
у різних регіонах країни. В основі соціальних стандартів повинні лежати
соціальні та фінансові норми, а також нормативи враховують (у вартісному
вираженні) потреби місцевих органів влади у наданні соціальних послуг на
підвідомчій території.
На третьому етапі розвитку програмно-цільового планування на місцевому
рівні необхідно здійснити розробку середньострокової стратегії розвитку
адміністративно-територіального освіти. У цій стратегії повинні бути визначені
цілі, завдання, інструменти, механізм реалізації бюджетної політики на
місцевому рівні. Бюджетні програми повинні відповідати середньостроковій
стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України.
На четвертому етапі повинна відбуватися оптимізація системи місцевого
управління. цей етап передбачає розробку комплексного підходу щодо
скорочення чисельності місцевого апарату управління, чіткого розмежування їх
видаткових повноважень.
На п'ятому етапі розвитку програмно-цільового планування необхідно
здійснювати

оцінку

можливості

передачі

надання

бюджетних

послуг

недержавним організаціям, з метою оптимізації бюджетних витрат. Надання
бюджетних послуг повинно відбуватися на підставі конкурсу з метою
підвищення якості та мінімізації витрат на надання тієї чи іншої послуги.
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розвиток програмно цільового методу планування має передбачати перехід всіх
бюджетних установ, міністерств, відомств до перспективного фінансового
планування.
З метою вдосконалення складання перспективного фінансового плану на
місцевому рівні необхідно на законодавчому рівні визначити:
якісні параметри та стандарти надання бюджетних послуг, порядок
проведення фінансового контролю над ефективністю виконання показників,
визначених у бюджетною програмою;
-

особливості фінансових взаємовідносин учасників

перспективного фінансового планування;
-

особливості обліку в плані показників соціально-

економічного розвитку адміністративно - територіальних
утворень;
-

відповідальність розпорядників бюджетних коштів за

неефективність реалізації принципів і підходів при складанні
перспективних фінансових планів.
Розвиток програмно-цільового планування на рівні міністерств, відомств,
організацій має бути направлено розробку Доповідей "Про результати
діяльності

розпорядника

бюджетних

коштів

в

умовах

програмного

бюджетування". Формування цих Доповідей є ефективною складовою
програмно-цільового планування, оскільки дозволяє, з одного боку, виявляти
обгрунтованість встановлення стратегічних і тактичних цілей і завдань
суб'єктів бюджетного планування, з іншого боку, встановлювати ефективність
реалізації бюджетних програм для досягнення цілей і завдань визначених у
внутрішньовідомчої бюджетною програмою.
Аналіз економічної літератури дозволив встановити, що структура
Доповіді повинна складатися з таких взаємопов'язаних розділів:
1. Цільові установки діяльності розпорядника бюджетних коштів.
2. Прибуткові джерела і витратні зобов'язання розпорядника бюджетних
коштів.
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3. Програми, що реалізуються за бюджетний період.
4. Розподіл ресурсів за бюджетними програмами.
5. Ефективність діяльність розпорядників бюджетних коштів.
Висновки. Таким чином, комплексний розвиток системи програмноцільового методу планування на місцевому рівні можливе лише на підставі
введення реєстру видаткових зобов'язань, середньострокового бюджетного
планування, розробки ефективної та обґрунтованої системи місцевого
замовлення, розрахунку вартості бюджетної послуги.
Необхідна нова класифікація бюджетних програм, розробка системи оцінки
ефективності та результативності формування та реалізації бюджетних програм,
створення

дієздатної

системи

аудиту

ефективності

та

моніторингу

результативності над виконанням бюджетних програм. при цьому системність і
комплексність становлення програмно-цільового методу планування на місцевому
рівні буде безпосередньо залежати від ефективності проведення адміністративнотериторіальної реформи в країні, побудова адекватної моделі бюджетного устрою
країни, розвитку системи міжбюджетних відносин і ефективності проведення
бюджетної політики на внутрішньо регіональної рівні.
Подальші наукові дослідження повинні бути спрямовані на створення
кількісної системи оцінки ефективності виконання бюджетних програм,
розробку ефективного механізму контролю над їх виконанням. Необхідні
дослідження спрямовані на визначення ефективності розробки доповідей
виконавців бюджетних програм на місцевому рівні.
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УДК 336.2
С.Г. Сергійчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкових перетворень в Україні, що характеризуються мінливістю
та невизначеністю чинників зовнішнього середовища, посилюється роль та
значення
реального

ефективного
сектора

функціонування

економіки.

підприємств – основної

Поступовий

перехід

до

складової

нових

форм

господарювання зумовив гостру потребу розроблення адаптованих до сучасної
практики механізмів управління їх фінансово-господарською діяльністю, серед
яких особливої уваги заслуговує організація та механізм управління грошовими
потоками.
Ключові слова: грошові потоки, підприємство, ділова одиниця.
Значення грошей в господарській системі та діяльності ділових одиниць
досліджували такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс,
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М. Туган-Барановський, Дж. Кейнс. Важливий внесок у розроблення
аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємств
зробили сучасні вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема І. Бланк,
В. Бочаров, Є. Бріґхем, Дж. К. Ван Хорн, В. Галасюк, А. Горбунов, А. Кінг,
Г. Ковальчук, Б. Колас, Ч. Лі, Л. Лігоненко, Л. Павлова, А. Поддєрьогін,
Т. Рубінштейн, Є. Сорокіна, І. Тивончук, М. Тутарінова, Дж. Фіннерті,
Н. Хахонова, Ю. Ямпольський та інші.
Однак ще не сформовано єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала
увесь комплекс питань управління грошовими потоками в межах ділових
одиниць. Не вироблено єдиного підходу до тлумачення категорії „грошові
потоки‖, критеріїв, відповідно до яких здійснюється їх класифікація, відсутні
чіткі формулювання цілей і завдань управління грошовими потоками
підприємств. Окрім того, методики їх аналізу та планування, розроблені
зарубіжними економістами, орієнтовані на стабільну ринкову економіку, а тому
для трансформаційних умов мають невисоку практичну цінність.
Питання теорії та практики формування різноманітних економічних
механізмів висвітлено в роботах І. Балабанова, О. Василика, Н. Внукової,
С. Жданова, С. Злупка, О. Кириленко, О. Ковалюка, М. Крупки, І. Лютого,
І. Михасюка, С. Панчишина, С. Реверчука та ін. Водночас, теоретикометодологічні

засади

побудови

організаційно-економічного

механізму

управління грошовими потоками підприємств ще не знайшли належного
обґрунтування. Зокрема, необхідно поглибити наукові дослідження структури
та функцій цього механізму, вирішити завдання, що стосуються розроблення
методологічних

рекомендацій

із

визначення

ефективності

управління

грошовими потоками і розрахунку оптимальної величини залишку грошових
коштів,

підвищення

підприємницьких
особливостей,

рівня

структур. Це

що

визначають

розрахунково-платіжної
неможливо
грошові

без

ґрунтовних

потоки

кожного

дисципліни
досліджень
суб‘єкта

господарювання в неусталених економічних системах.
Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних
умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної
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і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції
підприємства. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень
економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого
суб‘єкта господарювання. В діяльності підприємств існує нагальна потреба в
розробці методики обліку, аналізу і контролю за грошовими потокам, що
дозволить підвищити обґрунтованість прийняття фінансових рішень в умовах
нестабільності та ризику, розробити систему аналітичних засобів управління
грошовими коштами. Управління грошовими потоками значно впливає на
кінцевий результат фінансово-господарської діяльності підприємства, тому
кваліфіковане управління дає можливість зацікавленим особам приймати
оптимальні управлінські рішення.
Увага до механізму управління грошовими потоками пояснюється тим,
що в ринкових умовах господарювання потенційний власник повинен дати
відповідь на три стратегічні питання: якими повинні бути величина та
оптимальний склад активів підприємства, що дають змогу досягти добробуту;
де знайти джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна
структура; як організувати поточне та перспективне управління фінансовою
діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість
підприємства.
За сучасних умов економічної діяльності актуальності набуває ефективне
управління грошовими потоками підприємства, адже воно безпосередньо
впливає на рівень ефективності, власне, суб‘єкта господарювання, оскільки
забезпечує безперервність і скорочення фінансового і операційного циклів,
поточну і абсолютну ліквідність, знижує ризик неплатоспроможності тощо.
Здійснення управлінського впливу на грошові потоки підприємства передбачає
розробку механізму управління ними.
Питання теорії та практики формування економічних механізмів
висвітлено в роботах Л.І. Албакіна, В.Г.Афанасьєва, І. Балабанова, І.О. Бланка,
О. Василика, Л. Гурвіца, В.В. Ковальова, Л.О. Лігоненка, Є. Маскіна,
Р. Майерсона, Ю. М. Осіпова, О.М. Поддєрьогіна, В.П. Савчука та ін.
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Водночас,

теоретико-методологічні

засади

побудови

організаційно-

економічного механізму управління грошовими потоками підприємств ще не
знайшли належного обґрунтування. Зокрема необхідно поглибити наукові
дослідження структури та функцій цього механізму, вирішити завдання, що
стосуються

розроблення

методологічних

рекомендацій

із

визначення

сутності

управління

ефективності управління грошовими потоками, тощо.
Метою

статті є

теоретичне

обґрунтування

грошовими потоками підприємства, визначення ролі системи управління
грошовими

потоками,

розроблення

теоретичних

засад

та

практичних

рекомендацій з удосконалення механізму управління грошовими потоками
підприємств України та напрямків поліпшення фінансового стану суб‘єкта
господарювання на базі узагальнення існуючих концепцій.
Об‘єктом дослідження є грошові потоки підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні аспекти розробки механізму
управління грошовими потоками підприємства.
Поняття «грошовий потік підприємства» [14, c. 323] є агрегованим, тобто
таким, що містить у собі різноманітні види цих потоків, які обслуговують
господарську діяльність, а саме грошовий потік від операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності.
Управління

коштами

розглядається

як

оперативне

бюджетування

платежів, погашення рахунків клієнтів, раціональне використання системи
електронних переказів і кредитних карток [10, с 289].
Управління грошовими потоками - один із найважливіших сегментів
фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого залежать
як

поточні

результати

діяльності,

так

і

майбутні

темпи

розвитку

господарюючого суб'єкта [3, с.392]. Загальна мета управління грошовими
коштами - забезпечення збалансованості їх потоків, що надає можливість
підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства.
Нестача грошових потоків призводить до порушення фінансової
стійкості. Якщо не вистачає власних фінансових ресурсів для фінансування
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запасів, виникає потреба у залученні короткострокових та довгострокових
кредитів, які необхідно погашати, а також сплачувати відсотки за їх
використання.
Механізм управління грошовими потоками підприємства належить
розуміти як систему організації управлінського впливу, який виявляється у
суб‘єктно-об‘єктних взаємозв‘язках системи управління і здійснюється з метою
досягнення поставлених перед ним цілей. Однією з основних проблем
формування теоретичної концепції механізму управління є виявлення його
протиріч, породжених, власне, принципами організації складних систем:
організаційний процес в таких системах побудований на протилежних засадах і
реалізується в протилежних тенденціях, тобто є діалектично організованим
процесом [7, с 90].
Основними принципами управління грошовими потоками підприємства є
принцип

інформативної

достовірності,

забезпечення

збалансованості,

ліквідності, ефективності.
Характеристика інформативної достовірності передбачає забезпечення
системи

управління

грошовими

потоками

підприємства

необхідною

інформаційною базою, яка містить повну, правдиву та неупереджену
інформацію про зміни і рух грошових коштів у результаті різних видів
діяльності забезпечення збалансованості пов'язана з оптимізацією грошових
потоків підприємства в процесі управління ними ліквідності в процесі
управління

грошовими

використання

грошових

потоками
коштів,

полягає
що

у

сприяє

забезпеченні
формуванню

ефективного
додаткових

інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій ефективності
реалізація цього принципу може бути досягнута шляхом синхронізації вхідного
та вихідного грошових потоків досліджуваного періоду
Механізм управління грошовими потоками підприємства включає: цілі і
завдання управління; критерії управління – кількісний аспект цілей; фактори
управління

–

елементи об‘єкту

та

їх

взаємозв‘язки,

які

піддаються

управлінському впливові, задля досягнення поставлених цілей, принципи
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управління, специфіку і особливості управління, інструментарій управління,
функції управління, а також, ресурси управління – матеріальні, фінансові
ресурси, організаційний і соціальний потенціал. Він має ґрунтуватися на
принципах

системності,

інтегрованості,

достовірності,

динамічності,

відповідності цілям підприємства, досяжності, ефективності, багатоваріантності
[12, с 162].
На наш погляд, для досягнення і збереження підприємством сталого
розвитку, необхідним є застосування сукупності заходів, методів і засобів з
метою свідомого і цілеспрямованого впливу на рух грошових коштів, обсяг і
продуктивність майнових та інтелектуальних цінностей, використовуваних для
потреб виробництва, покращення умов і продуктивності праці персоналу,
мінімізації шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище,
забезпечення

сталої

платоспроможності

і

підвищення

прибутковості

підприємства. Відповідно до розробленої нами системи цілей управління
виробничого підприємства, що прагне забезпечення сталого розвитку,
виділяємо основні цілі управління грошовими потоками:
- визначення і задоволення попиту на гроші підприємства;
- оптимізацію грошових його потоків.
Задоволення попиту на гроші підприємства має ключове значення у
забезпеченні його існування і ліквідності, обслуговуванні і здійсненні всіх
видів господарської діяльності. Наявність і дефіцитного, і надлишкового рівня
грошових коштів підприємства зумовлює негативний вплив на діяльність
підприємства: перший проявляється у створенні загрози неплатоспроможності
підприємства – навіть прибуткове підприємство може опинитися в ситуації
неспроможності розраховуватись за поточними зобов‘язаннями через нестачу
вільних грошових коштів, другий – у збільшенні тривалості фінансового циклу
підприємства та втрачених можливостях інвестування надлишкових грошових
коштів. Логічно постає проблема визначення реальної потреби підприємства у
запасах грошових коштів, тобто величина його попиту на гроші.
Досягнення підприємством стабільного зростання забезпечується через
розвиток і оптимізацію всіх ланок і сфер економічної діяльності суб‘єкта
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господарювання. Ключовим елементом економічної системи підприємства, при
цьому, виступають грошові потоки, що забезпечують координацію потоків і
залишків всіх видів ресурсів підприємства, обслуговуючи його діяльність.
Тому, саме через оптимізацію грошових потоків доцільно управляти
економічним зростанням підприємства [1, c. 136].
Сучасна вітчизняна наука характеризується наявністю двох підходів до
побудови

механізму

управління

грошовими

потоками

підприємства,

розроблених І.О. Бланком та Л.О. Лігоненко і Г.В. Ситник. Обидві торії
наполягають на таких напрямках управління, як збалансування і синхронізація
надходжень і видатків грошових коштів, можна визначити третій напрям –
відповідно, максимізації чистого грошового потоку чи, навпаки, вирівнюванні
вхідних і вихідних потоків.
За своєю природою, грошові потоки підприємства мають важко
передбачуваний, змінний характер. Обсяги вхідного і вихідного грошових
потоків, тобто доходів і витрат грошових коштів, підлягають обліку за двома
методами: касовим або методом нарахувань. Фінансовий облік на підприємстві
ведеться за використання методу нарахувань, разом з тим, грошовий потік, а
саме, грошові надходження, що виступають безпосереднім результатом
реалізаційної діяльності підприємства, є елементом обліку, побудованого на
касовій основі. Водночас, практика функціонування підприємства доводить
існування цілої множини доходів і витрат, які, залежно від методу обліку,
будуть віднесені до різних часових періодів. Класичним прикладом такої
часової розбіжності слугує облік фінансування капітальних витрат:
- за касовим методом – витрати будуть визнані, а придбане устаткування
вважатиметься оплаченим;
- за методом нарахування – витрати, пов‘язані з придбанням основного
капіталу будуть віднесені на собівартість продукції в якості амортизації, що
виступає елементом обліку виключно за методом нарахувань і є головним
чинником визначення різниці між двома зазначеними методами обліку.
Наявність ситуацій такого роду призводить до перевищення і зростання
величини коливань чистих грошових потоків, порівняно з величиною прибутків
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і збитків. Що у свою чергу, зумовлює незбалансованість у часі надходжень і
видатків грошових коштів, тобто призводить до їх дефіциту або надлишку: у
випадку

необхідності

використання

підприємством

страхового

запасу

грошових коштів на покриття перевищення обсягу вихідного грошового потоку
над вхідним або у випадку виникнення залишку тимчасово вільних коштів.
Перший призводить до зниження рівня абсолютної ліквідності, зростання
ризику

неплатоспроможності,

можливої

зупинки

операційного

циклу

підприємства, другий – до відволікання частини обігових коштів з обороту,
тобто до втраченої можливості у отриманні прибутку. А також, подовженні
фінансового циклу, тривалість якого, в свою черг, є надзвичайно важливим
показником фінансового стану та результатів управління грошовими потоками
підприємства.

Очевидно,

неплатоспроможності,

що

викликане

збільшення
дією

факторів

ризику

операційної

десинхронізації

і

незбалансованості вхідних і вихідних грошових потоків, які призводять, також,
до зростання рівня економічних збитків через відволікання високоліквідних
активів. Тому, сучасні концепції управління грошовими потоками підприємства
орієнтуються, значною мірою, на досягнення їх збалансованості і синхронності,
тобто направлені на узгодженість і співставлення характеристик обсягу і
часового проміжку надходжень грошових коштів на підприємство і їх
витрачань для усунення дефіцитного або надлишкового рівня чистого
грошового потоку. Відповідно, збалансування і синхронізацію доцільно
вважати напрямками оптимізації грошових потоків господарюючого суб‘єкту.
За визначенням Л.О. Лігоненко і Г.В. Ситник, третім напрямком
управління грошовими потоками має виступати вирівнювання грошових
потоків [5, с.127]. За такого підходу виконуються умови ефективності
використання запасів грошових активів через зменшення страхових їх
залишків, пов‘язаних з циклічністю та/або сезонністю діяльності підприємства.
Однак, визначення прийнятності такого підходу полягає у співставленні втрати
економічної вигоди, частини циклічних та/або сезонних реалізаційних доходів з
втраченою економічною вигодою, пов‘язаною із невідповідністю вхідного і
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вихідного грошових потоків. Крім того, за адекватного рівня синхронності
грошових потоків, даний напрямок втрачає доцільність з економічної точки
зору, оскільки підприємство не втратить своєї платоспроможності, навіть,
незважаючи на наявність незначного страхового залишку грошових активів.
Отже, обґрунтованість використання в якості напрямку побудови механізму
управління грошовими потоками їх вирівнювання, обумовлюється характером і
динамікою розвитку підприємства: воно може застосовуватись для стабільно
діючих підприємств із незначними циклічними та/або сезонними коливаннями
обсягів діяльності і, відповідно, обсягів грошових потоків, при розподілі і
використанні позитивного грошового потоку. Звідси, даний напрям оптимізації
грошових потоків не може бути прийнятий в якості загального елементу моделі
оптимізації.
Відповідно до підходу, запропонованого І.О. Бланком, іншим напрямом
побудови механізму управління грошовими потоками підприємства має стати
максимізація чистого грошового потоку [2, с. 316]. Однак, наполягаючи на
застосуванні такого напрямку, автор суперечить самому собі, адже, досягнення
збалансованості і синхронності грошових потоків призводить до наближення
значення чистого грошового потоку до нуля, відповідно, максимізація чистого
грошового потоку автоматично стає неможливою. Більше того, постійне
зростання величини чистого грошового потоку неминуче зумовить зростання
залишків грошових активів, що в свою чергу, спричинить збиток в результаті
втраченої можливості. Звідси випливає, що використання максимізації чистого
грошового потоку в якості однієї із задач оптимізації не має під собою
обґрунтування економічною доцільності.
Відповідно до вищевикладеного, за досягнення найвищого рівня
синхронності грошових потоків, спостерігається наближення значення чистого
грошового потоку до нуля, тобто до повного використання вхідного грошового
потоку і повного забезпечення потреби підприємства у грошових коштах.
Одночасно, для досягнення найвищого рівня ефективності оптимізаційної
діяльності підприємства, виникає необхідність у наявності нормативного рівня
693

страхового запасу, який має бути забезпеченим чистим грошовим потоком, що
виступає при цьому інструментом зміни залишків грошових активів
підприємства [4, c. 136]. Відповідно, виникає потреба у виробленні такого
напряму оптимізаційної діяльності, за якого б виконувалась (наближувалась)
реалізація даної тотожності.
Початковим етапом формування механізму управління грошовими
потоками є визначення відповідних орієнтирів, які потрібно досягнути на
підприємстві

[8,c.

46].

Критеріями

управління

грошовими

потоками

підприємства, тобто кількісними характеристиками цілей, можуть виступати:
обсяг чистого грошового потоку, величина попиту на гроші, обсяг валових
вхідних і вихідних грошових потоків, ліквідність грошового потоку, а також
множина показників їх оцінки.
Другий крок побудови механізму управління полягає у визначенні
факторів управління. Оцінити узгодженість критеріїв і факторів управління
можна співставленням запланованих і отриманих показників стану факторів і
показників результатів, на досягнення яких був направлений управлінський
вплив.
Третім кроком формування механізму управління є визначення методів і
важелів управлінського впливу на фактори, а також розробки інформаційного
та нормативно-правового забезпечення, фінансових методів та фінансових
важелів.
Четвертий крок у формуванні механізму управління грошовими потоками
підприємства передбачає вияснення необхідної сукупності ресурсів управління,
шляхом яких здійснюється вплив на відповідні його фактори. Ресурси
управління слід розуміти як джерела впливу на фактори управління, яким
притаманна різноманітна природа: фінансова, матеріальна, соціальна тощо.
Вони не можуть бути ізольованими, оскільки утворюються в результаті
взаємного впливу. В ході реалізації управлінської стратегії, використовуються
різноманітні ресурси, при чому окремі їх види являють собою складну
комбінацію інших видів ресурсів. Один з основних економічних законів
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доводить обмеженість ресурсів як кількісну, так і в межах конкретного
часового

проміжку,

наслідком

якої

виявляється

намагання

найбільш

раціонального й оптимального їх використання: за відомого обсягу ресурсів,
максимізується результат, за відомого результату – мінімізується обсяг
ресурсів. Обмеженість у ресурсах може призводити до необхідності перегляду
складу виявлених факторів управління або методів управлінського впливу на
них, що, у свою чергу, потребує зміни раніше встановлених цілей управління
грошовими потоками і приведення їх у відповідність до реальних можливостей
впливу на фактори [11, c. 149]. Тільки за наявності такої відповідності, можна
вважати виявленою групу факторів, вплив на яку призведе до отримання
реальних результатів.
Важливою умовою побудови механізму управління грошовими потоками
є вивчення факторів, які впливають на їх обсяг і характер формування у часі.
Організаційне забезпечення ефективної моделі управління грошовими
потоками підприємства можна охарактеризувати такими напрямами фінансової
роботи, як [3, c. 390-391]:
- організація трансакції, зокрема в частині часу, обсягів та повноти руху
грошових коштів підприємства;
- контроль руху грошових ресурсів, зокрема на відповідність бюджетним
параметрам діяльності підприємства у плановому періоді й дотримання значень
цільових індикаторів;
- підтримка управлінських рішень та оцінка ефективності менеджменту.
Управління

грошовими

потоками

здійснюється

відповідно

до

поставлених цілей, обґрунтування яких є початковим етапом формування
моделі управління грошовими потоками, у яку закладаються загальні і
специфічні цілі.
Сукупність

конкретних

методів

і

форм,

що

використовуються

підприємством для організації руху грошових коштів у часі і просторі
відповідно до визначених критеріїв і цілей, формує модель управління
грошовими потоками підприємства. Така модель визначається підприємством
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самостійно і є індивідуальною, враховуючи особливості його фінансовогосподарської діяльності, положення фінансової стратегії, а також специфічні
умови

зовнішнього

та

внутрішнього

середовища

її

реалізації.

Така

індивідуальність досягається при використанні сукупності загальних підходів,
прийомів та методів - інструментарію управління грошовими потоками.
Ефективність

управління

грошовими

потоками

визначається

синхронізацією надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності
підприємства і включає такі складові [9, c. 98]:
- визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для
обслуговування поточної господарської діяльності;
- постійний моніторинг надходження грошових коштів від продажу;
- згладжування коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з
метою запобігання платіжної кризи в окремі періоди;
- оптимізація системи розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто
обґрунтування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочок
платежів;
- вибір напрямків використання тимчасово вільних грошових коштів з
метою запобігання втрат від інфляції і упущеної вигоди;прискорення
оборотності грошових коштів за рахунок впровадження організаційноекономічних заходів.
Негативні
проявляються

наслідки
у

дефіцитного

зниженні

ліквідності

грошового
та

потоку

рівня

підприємства

платоспроможності

підприємства, що призводить до зростання кредиторської заборгованості,
зростання тривалості фінансового циклу підприємства та зниження показників
ефективності використання капіталу підприємства. Таким чином, оптимізація
грошових потоків являється процесом вибору найкращих форм їх організації на
підприємстві

з

урахуванням

умов

та

особливостей

здійснення

його

господарської діяльності.
Отже, управління грошовими потоками в цілому є важливим елементом
фінансової політики підприємства, воно наскрізь охоплює всю систему
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управління підприємством. Важливість та значення управління грошовими
потоками важко переоцінити, адже від його якості та ефективності залежить не
тільки його стійкість в конкретний період часу, а й можливість подальшого
розвитку, досягнення фінансового успіху на довгострокову перспективу.
В результаті дослідження було виявлено, що механізм управління
грошовими потоками є системою управлінського впливу, якій притаманні
одночасно організація і дезорганізація, діалектичний взаємозв‘язок яких
виявляє істинну сутність цього поняття. Розроблений механізм управління
грошовими потоками підприємства передбачає досягнення певних управління,
що полягають у визначенні попиту на гроші підприємства і оптимізації його
грошових потоків. Критеріями управління грошовими потоками підприємства,
тобто кількісними характеристиками цілей, можуть виступати: обсяг чистого
грошового потоку, величина попиту на гроші, обсяг валових вхідних і вихідних
грошових потоків, ліквідність грошового потоку, а також множина показників
їх оцінки.
Ефективність
синхронізацією

управління
надходжень

грошовими
та

виплат,

потоками

визначається

підтримкою

постійної

платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових
ресурсів, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. Практична
реалізація цих складових управління грошовими потоками дасть змогу певною
мірою знайти компроміс між необхідністю підтримувати певний обсяг
грошових коштів для забезпечення ліквідності підприємства і бажанням
інвестувати тимчасово вільні кошти для забезпечення їх дохідності.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В
УКРАЇНІ
Актуальність даної теми полягає у тому, що мале підприємство є органічним
структурним елементом ринкової економіки та атрибутом сучасної моделі
господарювання.
Ключові слова: мале підприємство, особливості оподаткування, податковий
кодекс
Мале підприємство – підприємство з незначною кількістю працівників,
невеликими

обсягами

діяльності,

здебільшого

ризикової

(виробничої,

торговельної, наукової тощо) та виробництва, власник якого несе повну
відповідальність

за

результати

господарювання,

самостійно

приймає

управлінські рішення з метою привласнення прибутку.
На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні законодавчу
основу

ведення

малого

бізнесу

та

застосування

спрощеної

системи

оподаткування, обліку і звітності складають:
- Податковий кодекс України від 02.12.2010 року ғ 2755-VI із змінами і
доповненнями [2];
- Закон України ―Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні‖ від 22 березня 2012 р. ғ4618-17;
- Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні‖ від 16.07.99 р. ғ 996-XIV;
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 ―Фінансовий звіт
суб‘єкта малого підприємництва‖, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 р. ғ 39 із змінами і доповненнями.
Проблеми побудови ефективної системи оподаткування для суб'єктів
малого підприємництва належить до кола наукових інтересів таких українських
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дослідників, як М. Азаров, Л. Бабич, А. Базилюк, Ф. Бутинець, О. Василик,
В. Вишневський, М. Вдовиченко, А. Возняк, А. Гальчинський, В. Геєць,
І. Д'яконова, Ю. Ємченко, В. Завгородній, Ю. Іванов, В. Кравченко,
А. Крисоватий, М. Крупка, М. Кучерявенко, Ю. Лисенков, В. Литвиненко,
О. Лобанов, В. Люткевич, І. Лютий, В. Приймак, А. Соколовська, Ф. Ярошенка,
а серед закордонних дослідників варто відзначити П. Бернса, Й. Ворста,
П. Друкера, П. Равантлоу, Д. Сторея, П. Хейне, Й. Шумпетера.
Цей сектор економіки є найбільш гнучкою та динамічною складовою
ринку. Він виступає важливим важелем вирішення низки соціальноекономічних завдань, розглянемо найважливіші з них в умовах глобалізації та
економічної не стабільності:
Формування соціально орієнтованої економіки в Україні потребує
державного гарантування щодо зайнятості населення. Закони України «Про
зайнятість населення», «Про загальнообов'язкове державне страхування на
випадок безробіття» визначають правові, економічні та організаційні засади
зайнятості населення, захисту його від безробіття, а також соціальні гарантії з
боку держави щодо реалізації громадянами права на працю. Відповідно до цих
законів зайнятість населення України забезпечується проведенням активної
соціально-економічної політики, спрямованої на реалізацію людиною права на
добровільний вибір діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і
розвиток підприємництва. На даній момент одним із стратегічних напрямів
подолання бідності населення України є забезпечення працездатним верствам
населення

умов

для

самостійного

розв'язання

проблем

ефективного

використання дозволених законодавством способів задоволення життєвих
потреб, збалансування попиту і пропозиції на ринку праці, запобігання
безробіттю. Це передбачає: здійснення додаткових заходів спрямованих на
стабілізацію чисельності зайнятих у всіх сферах економічної діяльності,
створення нових робочих місць на основі розвитку малого і середнього бізнесу;
упорядкування процесів, зумовлених перерозподілом зайнятого населення між
державними та недержавними секторами економіки у зв'язку зі зміною форм
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власності підприємства; підвищення територіальної мобільності населення для
забезпечення збалансованості між пропозицією робочої сили та попитом на неї;
створення правових і соціально-економічних засад регулювання зовнішніх
трудових міграцій громадян України, а також контроль за імміграційними
процесами; вдосконалення державного регулювання ринку праці. Стратегія
подолання бідності розроблена відповідно до Плану заходів з імплементації
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 847-р.
Забезпечення права на захист від бідності та соціального відчуження є
одним із головних завдань Європейської соціальної хартії, ратифікованої
Верховною Радою України у 2006 році. Бідність в Україні - це неможливість
унаслідок

нестачі

коштів

підтримувати

спосіб

життя,

притаманний

конкретному суспільству в конкретний період часу. Бідність є порушенням
прав людини і унеможливлює забезпечення інших прав та свобод громадян.
Міжнародний досвід свідчить про можливість зменшення бідності та
соціального відчуження засобами соціальної та економічної політики, зокрема,
сприятливих економічних умов, зміни принципів та механізмів розподілу
доходів, випереджаючого зростання заробітної плати порівняно з іншими
доходами, підвищення ефективності системи державної соціальної підтримки,
розширення доступу до послуг освіти, охорони здоров'я та інших соціальних
сфер та залучення всіх суб'єктів громадянського суспільства до розв'язання
проблеми бідності.
На розв‘язання проблеми бідності спрямована Державна цільова соціальна
програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057.
За час реалізації цієї програми досягнуто певних результатів, проте
проблема бідності та соціального відчуження загострюється внаслідок
економічної та політичної кризи, коли Україна змушена долати наслідки
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зовнішньої агресії, руйнування інфраструктури на сході країни, падінням
економіки та зростанням інфляції та як наслідок погіршенням рівня життя
населення.
Сьогодні регіонам України здебільшого притаманна орієнтація на
традиційні ресурси та фактори конкурентних переваг. Ресурси, пов‘язані з
інноваційною та інституційною складовими економічного зростання, задіяні
значно меншою мірою. Між тим, орієнтація соціально-економічної стратегії
країни на формування інноваційного типу економічного зростання вимагає
переходу до суттєвої активізації в регіонах ресурсів, які мають не лише
фізичну, а й інформаційну, інституційну та екологічну природу. Саме вони в
більшості регіонів недовикористовуються, або не використовуються зовсім.
Відтак, при формуванні стратегічних програм соціально-економічного
розвитку

регіонів

довгострокових

України

слід

тенденцій, що

акценти

перенести

спостерігаються

на

врахування

в структурі

попиту і

використовуваних ресурсів та полягають у поступовому зменшенні значущості
фізичного

та

посиленні

інформаційного

капіталу.

Визначено

основні

стратегічні завдання на цьому напрямку.
Загальний напрямок розвитку української економіки та її місце у
міжнародному поділі праці визначаються, насамперед, напрямом та ступенем
використання соціально-економічного та природного потенціалів кожного з
регіонів країни. Сьогодні регіонам України здебільшого притаманна орієнтація
на традиційні ресурси та фактори конкурентних переваг. Ресурси, пов‘язані з
інноваційною та інституційною складовими економічного зростання, задіяні
значно меншою мірою.
По-перше, однією з фактичних конкурентних переваг, яка експлуатується в
Україні, залишається низька ціна робочої сили, що, у свою чергу, гальмує
інноваційні процеси через відсутність зацікавленості в заміщенні людської
праці технікою. Додатковим чинником відносно низького рівня заробітної
плати і неякісних умов праці є низький рівень організації ринку праці та слабка
самоорганізація найманих працівників з метою обстоювання власних інтересів.
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Між тим, економічне зростання на застарілій технологічній базі, якій
притаманний низький рівень продуктивності праці, в умовах перманентної
демографічної кризи та відтоку працездатного населення за кордон у вигляді
трудової

міграції,

об‘єктивно

загострюватиме

проблему

забезпечення

національної економіки робочою силою, що дозволяє прогнозувати вичерпання
цієї конкурентної переваги вже у близькій перспективі.
По-друге,

в

більшості

регіонів

України

природні

ресурси

використовуються екстенсивним шляхом. Традиційна спеціалізація таких
індустріальних лідерів, як Донецька, Луганська, Дніпропетровська області
базується, в першу чергу, на експлуатації мінеральних ресурсів, якими вони
забезпечені в найбільшій мірі у порівнянні з іншими регіонами України. Проте
така орієнтація має досить обмежені перспективи з огляду на:
- поступове вичерпання мінеральних (рудних та вугільних) ресурсів, що в
умовах їх поступового подорожчання на світових ринках, є стратегічно
невигідним;
- порушення екологічного балансу в регіонах; забруднення навколишнього
середовища, що погіршує демографічну ситуацію в цих регіонах та в країні в
цілому;
- вразливість ресурсо- та енергомістких галузей до зростання світових цін
на енергоносії.
Неефективне використання ресурсів та переважно екстенсивний тип
економічного зростання мають також значний інфляціогенний вплив на
національну економіку. До інфляційних чинників, що мають регіональне
підґрунтя, з нашої точки зору, належать:
- територіальна концентрація інфляційномістких галузей. Індустріально
розвинені регіони України характеризуються розміщенням на їх території в
першу чергу інфляційномістких галузей.
- відставання розвитку, а подекуди – й занепад аграрних територій. Втрата
людського потенціалу в сільській місцевості гальмує подолання стагнаційних
процесів у сільському господарстві, загострюючи проблему забезпечення
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сільськогосподарською продукцією та підштовхуючи зростання цін на
продовольчі товари.
На мою думку, орієнтація соціально-економічної стратегії країни на
формування інноваційного типу економічного зростання вимагає суттєвої
активізації використання в регіонах ресурсів, які мають не лише фізичну, а й
інформаційну, інституційну та екологічну природу. Саме вони в більшості
регіонів на сьогодні недовикористовуються, або не використовуються зовсім.
Зокрема, такі області як Хмельницька, Тернопільська, Волинська, Чернівецька
та Закарпатська мають багатоманітні рекреаційні ресурси, які є основою для
розвитку різних видів туризму (так званий «зелений», сільський, екологічний,
історичний тощо), проте є економічно слаборозвиненими. Значна частина таких
ресурсів тривалий час не визначалась як ресурси взагалі, і зазвичай їх фактичне
використання розглядається як малоприбуткове або взагалі збиткове, таке, що
обтяжує

видатки

місцевих

бюджетів.

Між

тим,

у

сучасних

умовах

інформаційноємні ресурси слід розглядати не тільки, і не стільки як напрямок
витрат для державного і місцевих бюджетів, а як капітал. Можливість
капіталізації тих ресурсів, які донедавна в Україні не розглядались як такі, що
мають економічний характер і беруть безпосередню участь у процесі створення
економічних благ, пов‘язана з наступними чинниками.
Відхід від індустріальної моделі економічного розвитку в найбільш
розвинених країнах світу, розбудова так званого інформаційного суспільства,
яка

супроводжується

зміною

структури

попиту,

виробництва

та

використовуваних ресурсів на користь інформаційноємних. Доведеною є
закономірність, згідно якої із зростанням доходів домогосподарства питома
вага витрат на харчування знижується, частка витрат на придбання одягу,
оплату житла та комунальних послуг змінюється несуттєво, проте питома вага
витрат на задоволення культурних та інших нематеріальних потреб помітно
зростає.
В низці розвинених регіонів (зокрема – м. Київ), де рівень особистих
доходів є значно вищим за середній по країні, серед населення спостерігається
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тенденція до збільшення попиту на туристичні послуги в межах України. Отже,
активізація туристично-рекреаційного потенціалу в регіонах України також
705705сприятиме територіальному розосередженню грошових ресурсів, їх
дифузії з Києва в інші регіони та зменшенню міжрегіональних розривів у
рівнях соціально-економічного розвитку.
Зростання відкритості України як держави, її територіальна близькість до
більш розвинених країн ЄС збільшує можливості для розвитку міжнародного
туризму, привабливості нашої країни та її регіонів для іноземних туристів.
Глобалізаційні процеси сприяють уніфікації способу життя, структури
попиту та пропозиції за країнами світу та регіонам. У цих умовах на тлі
зростаючої міжнародної мобільності громадян особливої цінності набувають
такі ресурси, які є основою для розвитку туристичної галузі, зокрема
«історичний капітал», що представляє собою специфічну унікальну історичну,
культурну, архітектурну й т. ін. спадщину країн та їх окремих регіонів.
Ступінь розвитку економіки країни тісно пов‘язаний з її екологічними
характеристиками: з досягненням високого рівня соціально-економічного
розвитку країни суспільство все більшу увагу приділяє екологічним аспектам, і
висуває як одне зі стратегічних завдань економічного зростання його
екологізацію. За таких умов особливого значення набуває розвиток таких видів
економічної діяльності, які пов‘язані з охороною здоров‘я та туризмом, зокрема
– екологічним, «зеленим» та сільським туризмом. Потужним потенціалом в
цьому сенсі володіє саме Західний регіон, насамперед – Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська та Чернівецька області, які мають відповідні рідкісні
природні характеристики, а також відрізняються відносно меншим ступенем
забруднення навколишнього середовища, ніж Північно-Східний, Донецький та
Придніпровський регіони.
Існує багатий досвід розвинених країн світу щодо перебудови структурно
застарілих галузей та переорієнтації в напрямках розвитку індустріально
розвинених регіонів. Так, наприкінці 1970-х – в першій половині 1980-х рр. в
США, Японії та країнах Європи реалізовувались державні програми
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реструктуризації чорної металургії. В низці країн Західної Європи в останні
десятиліття

проводилась

також

політика

щодо

згортання

вугільної

промисловості з відповідною реалізацією комплексних державних програм
соціально-економічного розвитку старопромислових регіонів.
Проводити більш жорстку екологічну політику. Зокрема, екологічні
платежі

мають

стимулюючий

встановлюватись
характер,

на

сприяючи

рівні,

який

забезпечуватиме

впровадженню

їх

підприємствами

екологобезпечних технологій.
Оптимізувати використання трудового потенціалу в регіонах шляхом
вдосконалення системи оплати праці та соціальної сфери, зокрема охорони
здоров‘я та галузі освіти, в першу чергу, в сільській місцевості; а також:
- більш широко залучати науковий кадровий потенціал регіонів до
розробки загальнонаціональних і регіональних програм розвитку;
- об‘єднувати зусилля Уряду, місцевої влади, бізнесу і науки в регіонах,
залучаючи їх представників (з різних регіонів) до спільного проведення
зустрічей, семінарів, конференцій та реалізації інноваційних проектів у
пріоритетних напрямах економічного та регіонального розвитку.
Сприяти капіталізації природних, екологічних, ландшафтних, історикокультурних та інших надбань регіонів через розвиток туристичної галузі.
Розвиток туризму як засіб капіталізації природних та історико-культурних
цінностей матиме позитивні ефекти не тільки як чинник розвитку економічної
активності окремих регіонів, а й як засіб сприяння реставрації історичних
пам‘яток культури, архітектури, велика кількість яких на сьогодні в Україні
перебуває у занедбаному стані та поступово руйнується і втрачається,
підтримки та збереження музейних фондів тощо. Отже, йдеться про стратегічне
завдання капіталізації природних та історико-культурних надбань держави та її
окремих регіонів.
Здійснювати

територіальне

розгалуження

інститутів

та

елементів

фінансової інфраструктури, що сприятиме деконцентрації фінансових ресурсів
на користь регіонів, капіталізації місцевих ресурсів та територіальній дифузії
нововведень.
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Фінансові ресурси належать до найбільш структурно та територіально
мобільних, компенсуючи іммобільність цілої низки природних, земельних та
історико-культурних

ресурсів

регіонів.

Зокрема,

важливим

чинником

капіталізації земельних ресурсів в регіонах України є формування розвиненого
ринку землі з відповідною можливістю отримання сільськогосподарськими
виробниками банківського кредиту під заставу землі.
Мобільності

фінансових

ресурсів

сприятиме

розвиток

фінансових

інституцій на зразок банків, фондових бірж, державних фінансових органів
тощо. Відповідно, в ринковій економіці інвестиційно найбільш привабливими
регіонами в першу чергу є такі, що відрізняються розвиненою фінансовою
інфраструктурою. Для України характерні значні диспропорції в розвитку
фінансової інфраструктури та розподілі фінансових ресурсів між регіонами.
Найбільша їх частка припадає на м. Київ, який є абсолютним лідером у
забезпеченні фінансовими ресурсами. Так, на кінець травня 2008 р. в банках
м. Києва було сконцентровано 42,6 % коштів, залучених на рахунки суб‘єктів
господарювання та фізичних осіб. Низька забезпеченість ряду інших регіонів
фінансовими ресурсами та інституціями є одним із важливих чинників низької
капіталізації соціально-економічного потенціалу цих регіонів.
Вдосконалити механізм регіональної бюджетної політики, яка в Україні є
вкрай неефективною. Зокрема, податкове навантаження на регіони здебільшого
не враховує рівень їх економічного розвитку. Так, податок на прибуток є
однаковим у всіх регіонах України, що не враховує регіональної диференціації
валового регіонального продукту. Так, у 2007 р. ВВП України на одну особу, за
даними МВФ, складав 3046 дол., в той час як в Києві перевищував середній по
країні показник приблизно втричі, у доларовому обчисленні був більшим за
9000 дол., тобто сягнув рівня деяких країн – нових членів ЄС. Отже, важливим
напрямком активізації та капіталізації ресурсів менш розвинених регіонів
України є зменшення на них фіскального тиску, а також розширення бази для
наповнення місцевих бюджетів.
Продовжити розвиток базових соціально-політичних та економічних
інституцій, насамперед – ефективної системи захисту майнових прав, а отже –
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ефективної судової системи; формування прозорого ринку землі; зниження
рівня корупції на місцях; вдосконалення системи обрання та призначення
представників до органів місцевого самоврядування; механізму взаємодії
територіальних громад з місцевою владою тощо, з метою:
- капіталізації місцевих ресурсів;
- стимулювання дії мікроекономічних ринкових важелів активізації
використання соціально-економічного потенціалу регіонів;
- активізації регіонального підприємницького капіталу;
- прискорення територіальної дифузії інституційних та технологічних
інновацій.
З нашої точки зору, різна історична спадщина різних регіонів України,
регіональна інституційна неоднорідність, що є основою ментально-ціннісних
відмінностей

населення

регіонів

та,

відповідно,

соціально-політичних

міжрегіональних суперечностей, можуть стати чинниками конкурентних
переваг національної економіки у процесі просування до інформаційного
суспільства. Використання унікальних регіональних ресурсів поглиблює
територіальний поділ праці та взаємозв‘язок між регіонами країни, оскільки є
основою для активного міжрегіонального обміну ресурсами, товарами,
послугами, інформацією.
Останнім часом ми часто зустрічаємо інформацію про такі явища, як
рейдерство, захоплення бізнесу і інші подібні прийоми недобросовісної
конкуренції. Адже криза розширює можливості використання незаконних
методів

конкуренції.

підприємствами

значно

У

зв‘язку
посилилася

з

цим
і

конкурентна

виросла

спокуса

боротьба

між

досягти

мети

недобросовісними методами. Межа між добросовісною і недобросовісною в
сучасному суспільстві є досить розмитою. Нерідко бувають випадки, коли з
метою прибрати конкурента його звинувачують в недобросовісній конкуренції і
звертаються в Антимонопольний комітет. Щоб уникнути цього і захистити
бізнес, треба знати тонкощі добросовісної конкуренції.
Суспільна складова системи захисту економічної конкуренції у цей час
знаходиться у стадії розвитку і включає недержавні інституції, діяльність яких
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сприяє утвердженню в суспільстві чесних звичаїв у підприємництві, розвитку
добросовісної, суспільно корисної конкуренції.
За змістом система державного захисту економічної конкуренції, яка
склалася в Україні, передбачає: виявлення та припинення протиправних дій, які
призводять або можуть призвести до спотворення конкуренції внаслідок дій
суб‘єктів

господарювання;

зловживання

ринковою

владою

суб‘єктами

господарювання, які займають монопольне становище, або дій державних
органів; запобігання недопущенню, усуненню, обмеженню або спотворенню
конкуренції шляхом внесення відповідних пропозицій до інших державних
органів, формування конкурентної свідомості в суспільстві.
Однак, ця система не є ідеальною, тому існує низка проблем:
- незавершеність системи державного регулювання природних монополій,
його недоліки обумовлюють значну кількість зловживань монопольним
становищем на цих ринках та призводять до того, що органи Комітету
вимушені шляхом застосування механізмів конкуренційного законодавства,
компенсувати недоліки регулювання;
- для забезпечення захисту конкуренції від протиправних посягань в
Україні, на відміну від більшості країн, майже не використовуються
можливості правоохоронних органів;
- недостатньою у здійсненні заходів, що сприяли б запобіганню та
виявленню порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є
участь органів галузевого і територіального управління економікою;
- в Україні відсутня система контролю над державною допомогою
суб‘єктам господарювання, яка дозволяла б мінімізувати її негативний вплив на
конкуренцію;
- відсутні загальнонаціональні програми розвитку і захисту конкуренції, з
урахуванням яких мала б формуватися політика Уряду та визначалися б
конкретні завдання державних органів у цій сфері;
- недостатньою є культура конкуренції у суспільстві (як у державних
органах, так і у підприємництві), що стримує розвиток економічної конкуренції.
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Ці проблеми намагаються бути вирішеними на державному рівні. Тому, для
розв‘язання цих проблем потрібно здійснити такі заходи:
- чітке врегулювання у підзаконних актах предмета та порядку взаємодії
між Антимонопольним комітетом України та іншими органами державної
влади, зокрема Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання
державою свого конституційного обов‘язку щодо захисту конкуренції у
підприємницькій діяльності;
- запровадження кримінальної відповідальності за найбільш суспільно
небезпечні антиконкурентні узгоджені дії суб‘єктів господарювання шляхом
внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України;
- підготовка та затвердження актом Кабінету Міністрів України
Концепції створення системи контролю за наданням і використанням державної
допомоги суб‘єктам господарювання;
- створення спеціальних секторів у відповідних органах виконавчої
влади;
- налагодження взаємодії з громадськими організаціями (спілками,
професійними об‘єднаннями) підприємців, які функціонують на основі
професійних кодексів етики (кодексів честі) і охоплюють підприємців за
різними галузями і напрямами діяльності;
- пропаганда цінностей добросовісної конкуренції із використанням
засобів масової інформації, включно спеціальні освітні програми;
-

розширення

співробітництва

з

питань

захисту

конкуренції

з

Європейською комісією; міжнародними організаціями;
- забезпечення практичного наповнення двостороннього співробітництва
з відомствами із захисту конкуренції інших країн.
Існування будь-якої складної системи, і економіки зокрема, неможливе
без дієвого виконання своїх функції підсистемами, які належать до її структури.
У такому випадку можна цілком правомірно вважати малий бізнес однією з
підсистем у загальній структурі української економіки, а впровадження та
вдосконалення спрощеної системи оподаткування обліку та звітності малого
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бізнесу – однією з основних передумов ефективного виконання його
специфічних функцій та активного розвитку в перспективі. Адже від розвитку
малого підприємництва залежить відродження вітчизняного товаровиробника,
активізація внутрішнього ринку товарів і послуг, створення нових робочих
місць, що сприятиме зростанню податкових надходжень до державного та
місцевих бюджетів внаслідок розширення кола платоспроможних осіб.
Стабільні темпи зростання національної економіки України – запорука
для гарантованого стабільного розвитку малого підприємництва. Адже суттєва
активізація діяльності малого підприємництва спостерігається в процесії його
залучення до виробничо-інфраструктурних зв‘язків із великим (та середнім)
виробництвом, а також як відповідь на зростання доходів та збільшення
платоспроможного попиту населення на товари та послуги [6, с.95].
Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого бізнесу була
запроваджена як альтернативна загальній системі в 1999 р., її основною метою
була активізація та легалізація підприємницької діяльності, підвищення рівня
зайнятості населення. Завдяки своїй простоті та зрозумілості, мінімізації
адміністрування, звільнення фонду оплати праці від нарахування внесків до
фондів соціального страхування, ця система набула популярності серед
підприємців і швидко поширилась.
З моменту прийняття 2 грудня 2010 р. Верховною Радою ПКУ [2], він
стає основним нормативно-правовим актом, що регулює сферу оподаткування.
Згідно з його положеннями, було внесено зміни до всіх податків.
Суть нововведень, полягає в тому, що суб'єктів спрощеної системи
оподаткування розділили на кілька груп. Фізичних осіб-підприємців, залежно
від специфіки діяльності, поділили на 3 групи, а для юридичних осіб створили
окрему групу:
- до І та ІІ віднесли власників бізнесу, які надають послуги населенню
(наприклад, перукарні, салони краси, майстерні, ринкові торговці, власники
невеличких крамничок та інші дрібні підприємці), які займають близько 65-70
% від всіх підприємців на спрощеній системі оподаткування;
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- до ІІІ групи відокремили підприємців, які працюють з підприємцями та
юридичними

особами,

що

оподатковуються

на

загальній

системі

оподаткування;
- до ІV групи віднесли юридичних осіб – платників податку на спрощеній
системі оподаткування.
З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" [2], було
запроваджено ще дві групи для платників єдиного податку:
- до V групи віднесено фізичних осіб – підприємців, у яких протягом
календарного року чисельність працівників (як і для групи ІІІ) одночасно не
перевищує 20 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн;
- до VІ групи віднесено юридичних осіб – суб'єктів господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року
середньооблікова чисельність працівників (як і для групи ІV) не перевищує 50
осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.
Також зміни до ПКУ [2], які набули чинності з 1 січня 2013 р.,
справляють значний вплив на роботу підприємців, що обрали спрощену
систему оподаткування. По-перше, в Україні перестав існувати фіксований
податок, єдиного податку. По-друге, свідоцтво про сплату єдиного податку
тепер зробили безтерміновим. При цьому у підприємця залишилося право раз
на рік міняти систему оподаткування. По-третє, змінилися ставки податків для
різних груп, які тепер залежать від річного обороту, кількості найманих
працівників та сфери діяльності.
Ще одна зміна – покращено соціальний захист підприємців, яким тепер
надали право йти у відпустку або на лікарняний. І найголовніша зміна –
підприємцям-фізичним особам дозволено працювати з ПДВ, а також скасовано
заборону для юридичних осіб відносити послуги спрощенців на витрати [4].
Оцінюючи недоліки та недосконалість чинної системи оподаткування
суб'єктів

малого

підприємництва

представникам

влади

необхідно

доопрацювати положення ПКУ [2], в якому доцільно усунути перепони на
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шляху розвитку та співпраці різних за розмірами підприємств задля
динамічності та випереджального розвитку не лише суб'єктів малого
підприємництва, але й економіки загалом.
Як наслідок, частина малих підприємців багатьох видів діяльності, що
користувалися спрощеною системою оподаткування, тепер сплачуватимуть
виплати як великі у розмірі іноді більшому за їх прибуток. Така політика
неадекватного економічній ситуації поповнення державного бюджету не лише
не вирішить проблеми тінізації економіки, а навіть поглибить. До того ж,
суб‘єкти малого підприємства почнуть масово закриватися, оскільки зникають
головні стимули підприємництва – прибуток та заробітна плата як атрибут
матеріального добробуту.
Економіка України залишається високо монополізованою, оскільки
умови податкового законодавства спрямовані більшою мірою на підтримку
великого бізнесу, що характеризується дисциплінованістю у виплаті значного
обсягу податків та частково надає фінансову допомогу в важливих проектах
державного і регіонального значення [5, с. 10].
Отже, щоб зберегти добросовісну конкуренцію суспільство повинно
сприяти організації певної системи конкурентних відносин. Держава негайно
повинна вирішувати проблеми, які є на сучасному ринку з конкуренцією
взагалі. На сьогодні основним завданням податкової політики в Україні
залишається формування умов для розвитку малого бізнесу, що сприятиме
подальшому розвитку підприємницької діяльності в Україні, збільшенню
надходжень до бюджету, створенню конкурентного середовища та усуненню
схем зловживання спрощеною системою.
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В статті розкрито теоретичні аспекти формування фінансового потенціалу
місцевих бюджетів в період адміністративно-територіальної реформи та
посиленого курсу держави на фінансову децентралізацію.
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Наукове обґрунтування шляхів удосконалення формування місцевих
бюджетів потребує концептуалізації окремих положень, які визначають даний
процес.
Питанням ролі бюджетної системи в забезпеченні регіонального розвитку,
функціонування місцевих бюджетів, фіскальної децентралізації присвячено
дослідження таких закордонних та вітчизняних фахівців, як: Андрущенко О.,
Барановський О., Василик О., Дейві К., Дзьобек К., Кириленко О. та ін. Увагу
на формуванні фінансових ресурсів місцевих бюджетів та визначенні їх
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потенціалу сконцентрували Балацький Є., Зенченко С., Козоріз М.,

Кузькін

Є., Лучка А., Панасюк Л., Пасічник Ю., Пушак Я., Фролов С. та ін.
Попри достатньо велику кількість наукових досліджень з проблем
формування місцевих бюджетів питання сутність потенціалу місцевих
бюджетів, співвідношення понять «бюджетний потенціал» та «потенціал
бюджету», різновиди і складові потенціалу місцевих бюджетів. залишається
дискусійним і потребує додаткового теоретичного обґрунтування. Крім того,
важливим науковим завдання виступає формування науково-методичного
забезпечення можливості оцінки фінансового потенціалу і використання її
результатів для управління місцевими бюджетами. Зазначені обставини
обумовлюють актуальність та практичну значущість теми дослідження.
З огляду на приналежність місцевих бюджетів до підсистеми публічних
фінансів, яка функціонує з урахуванням цілей та завдань держави як інституту і
як сукупності органів влади – управління виступає обов‘язковим елементом
процесу формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів. А з
урахуванням наведених міркувань щодо природи управління виправданим є
припущення, що природа та зміст управління формуванням та фінансового
потенціалу місцевих бюджетів визначатиметься особливостями його цілей,
суб‘єктів та об‘єктів, характеру відносин між ними. Це визначає доцільність
аналізу методологічних підходів до визначення вказаних характеристик
державного управління.
У словнику-довіднику за редакцією Князєва В., Бакуменка В. державне
управління визначається як практичний, організуючий і регулюючий вплив
держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування,
зберігання або перетворення, що спирається на її владну силу. Далі автори
уточнюють, що державне управління є способом функціонування і реалізації
державної влади з метою становлення та розвитку держави [2, с.123-124].
Малиновський

В., аналізуючи

зміст

суспільного

управління,

також

підкреслює, що центральним поняттям держави є влада, яка означає відносини
залежності між людьми, в яких одні можуть здійснювати свою волю,
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нав‘язуючи її оточуючим. Розвиваючи свою думку, Малиновський В. визначає
державне управління як вид діяльності держави, суттю якого є здійснення
управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень
виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських
функцій з метою комплексного соціально-економічного, та культурного розвитку
держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної
політики у відповідних сферах суспільних життя, створення умов для реалізації
громадянських прав і свобод [5, с.234-236].
Узагальнюючи наведені визначення, можна стверджувати, що державне
управління за своєю природою носить владний характер, і визначити наступні
особливості держави як носія владноуправлінського впливу:
з одного боку держава визнається способом управління суспільством,
оскільки вона розглядається як механізм, що охоплює усі функції управління як
такого в системі, метою даного виду управлінського механізму з цієї позиції є
забезпечення стану стабільності, цілісності та безпеки суспільної системи;
основною ознакою характеру державного управління є примус;
з цього впливає, що державне управління являє собою політичну функцію,
яка реалізується через владно-організуючу діяльність, яка узгоджує спільну
працю і побут людей з метою досягнення поставлених загальносуспільних
цілей і завдань;
держава є не тільки способом організації суспільства, але й інститутом,
органом, який реалізує притаманні йому та методи управління для
впорядкування соціуму;
визначення державного управління прямо вказують на наявність цілей
розвитку суспільної системи і зростаючу роль держави як провідника цього
розвитку в суспільстві; державне управління має не тільки підтримувати
гомеостаз суспільства (стабільність, цілісність, безпеку), але й свідомо
спрямовувати його рух в певному напрямку; гомеостаз в даному випадку
виступає «вторинним» явищем – допоміжним засобом досягнення цілей
розвитку;
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державне

управління

є

функцією

конкретно-історичної

ситуації

соціального розвитку.
Метою

управління

місцевими

фінансами

є

досягнення

фінансової

стабільності та створення належного рівня фінансової незалежності регіону, що, у
свою чергу, проявляється у збалансованості місцевих бюджетів, відсутності
місцевого боргу, забезпечення місцевих потреб населення [7, с.156-157].
Для процесу управління місцевими фінансами характерні такі функції, які,
власне, і складають його зміст.
1. Планування місцевих фінансів являє собою визначення пропорцій
перерозподілу грошових фондів через місцеві бюджети, визначення напрямків
реалізації бюджетної політики, формування планів та програм соціальноекономічного

розвитку

адміністративно-територіальних

одиниць,

обґрунтування норм бюджетного законодавства.
2.

Організація як процес побудови та зміни структури бюджетної

системи, налагодження інформаційно-аналітичної та технічної підтримки її
функціонування, розподіл повноважень з формування, виконання та контролю
бюджетів між рівнями управління та органами влади. Цей процес є
взаємопов‘язаним з процесами зміни у системі державного управління,
адміністративно-територіальному устрої тощо.
3. Виконання поставлених завдань і планів з метою досягнення певного
результату в ході мобілізації коштів в бюджети, здійснення їх вертикального
та

горизонтального

вирівнювання,

фінансування

бюджетних

видатків;

координація реалізації бюджетних механізмів.
4.

Моніторинг як постійний процес відслідковування параметрів

здійснення бюджетного процесу, пропорцій формування доходних та
витратних статей місцевих бюджетів тощо, адміністрування звітності про
виконання бюджетів.
5. Контроль як виявлення відхилень параметрів бюджетного процесу та
бюджету як фінансового плану і факту. Особливістю здійснення державного
фінансового контролю місцевих бюджетів в Україні є те, що суб'єктом такого
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контролю є держава, яка здійснює його за централізованою організаційною
побудовою. Це обумовлюється унітарним державним устроєм України, тоді як
при федеративному державному устрої суб'єктами контролю місцевих
бюджетів, зазвичай, виступають регіональні представники місцевої влади
(суб'єкти федерації).
У зв‘язку з функціонуванням бюджетів в підсистемі публічних фінансів і
використання їх як інструментів державного управління та державного
регулювання економіки явище управління місцевими фінансами реалізується в
двох формах: бюджетного менеджменту і бюджетної політики.
За визначенням, яке наводить Михайленко С., бюджетний менеджмент –
це сукупність взаємопов'язаних дій (управлінських функцій), прийомів,
методів, спрямованих на керівництво бюджетними ресурсами і відносинами,
які виникають у процесі руху бюджетних потоків [6, с.185-186]. На практиці
бюджетний менеджмент

стосується

організаційно-методичних та

використання адміністративних,

нормативно-правових заходів з управління

конкретним бюджетом на мікрорівні, використання принципів та методів
менеджменту як науки і філософії для здійснення керівного впливу на місцеві
бюджети.
Бюджетна політика є набагато складнішим явищем. За своєю суттю
політика є формою ситуативної та суб‘єктивно обмовленої реалізації певних
владних повноважень і відповідних заходів.
Таким

чином,

державна

політика

виступає

формою

реалізації

управлінського впливу органами влади на певні процеси або певних суб‘єктів.
Підходи

до

визначення

сутності

та

змісту

бюджетної

політики

представлені в табл. 1. Їх узагальнення дозволяє визначити бюджетну політику
в

сфері

місцевих

фінансів

як

форму

реалізації

владноуправлінських

повноважень держави в сфері місцевих фінансів, спрямованих на:
оптимізацію місця і ролі місцевих бюджетів в бюджетній системі;
забезпечення відповідності пропорцій та ходу формування і виконання
місцевих бюджетів цілям державної соціальної-економічної політики;
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організацію функціонування бюджетного менеджменту в державних
установах;
забезпечення

можливості

функціонування

і

виконання

владних

повноважень місцевими органами.
Реалізація бюджетної політики відбувається через бюджетний механізм.
Підходи до його визначення наведені в табл. 2.
При цьому науково-методологічні підходи щодо розмежування доходів і
видатків між державним і місцевими бюджетами в контексті реформування
міжбюджетних відносин можна звести до наступного.
Таблиця 1
Підходи до визначення сутності та змісту бюджетної політики
Автори
Виговська Н.
Сорока Р., Благун І.

Лисяк Л.

Хомутенко В. та ін.
Глущенко Ю.

Зміст
система дій державних (місцевих) органів влади, спрямована на
забезпечення регулювання бюджетного процесу, бюджетної
системи в умовах трансформації економіки країни
суть бюджетної політики відображається в двох аспектах: 1) у
статтях доходів і видатків бюджету, джерелах їх формування,
напрямах використання; 2) у формах і методах мобілізації
бюджетних потоків та їх використанні на державні потреби
головний важіль визначення основних напрямів впливу
державних та регіональних (місцевих) органів влади на
досягнення збалансованого розвитку суспільства, відображає
суспільно-економічні відносини між людьми у процесі розподілу
і перерозподілу ВВП, вироблення, розподілу, споживання
суспільних благ і послуг та регулювання соціально-економічних
процесів з метою задоволення потреб і розв‘язання різноманітних
проблем суспільства на основі сталого розвитку
сукупність економічних й адміністративних заходів, що
застосовує держава з метою стабілізації та підвищення
економічного й соціального розвитку
система заходів і дій органів влади в галузі управління
бюджетним процесом на основі концепції розвитку бюджетних
відносин у складі загальної економічної політики, спрямована на
реалізацію поставлених завдань і цілей з економічного та
соціального розвитку.

Перший підхід передбачає здійснення розподілу повноважень знизу до
гори, і відповідно видаткових зобов‘язань за принципом закріплення видатків
за одним й тим самим рівнем влади. Другий підхід передбачає стандартизацію
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мінімальних послуг. Третій підхід передбачає обґрунтування кількісних
пропорцій розподілу доходів між різними рівнями бюджетної системи на
розмежуванні функцій, компетенції і завдань органів виконавчої влади, органів
місцевого

та регіонального самоврядування в сфері надання державних та

громадських послуг.
Четвертий ґрунтується на зацікавленості в розвитку підприємництва на
відповідній території.
У зв‘язку з чим пропонуються кардинально нові система та механізм
функціонування бюджетів розвитку місцевих бюджетів, які передбачають
створення в кожному регіоні регіонального фонду підтримки розвитку
територій.
Реалізація зазначених підходів залежить від інституційної архітектоніки
бюджетної системи або бюджетного устрою, який, в свою чергу, визначається
моделлю

державного

устрою,

зокрема,

співвідношенням

повноважень

центральних та місцевих органів влади.
Таблиця 2
Підходи до визначення бюджетного механізму
Автори
Сорока Р., Благун І.
Лисяк Л.
Пасічник Ю.
Дем‘янишин В.

Зміст
Бюджетний механізм – сукупність методів, які застосовує
держава з метою організації бюджетних відносин і забезпечення
належних умов соціально- економічного розвитку
способи організації бюджетних відносин, сукупність форм,
методів, важелів, інструментів мобілізації та використання
бюджетних коштів
сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації
бюджетних відносин та забезпечення належних умов щодо
економічного і соціального розвитку
сукупність фінансових форм, методів, важелів, інструментів,
стимулів і санкцій за допомогою яких забезпечується здійснення
широкої системи розподільчих і перерозподільчих процесів,
формування і використання централізованого фонду грошових
коштів держави, функціонування бюджетної системи у цілому та
реалізація засад бюджетної політики держави

На сьогодні в економічній літературі прийнято виділяти три основні
моделі організації місцевого самоврядування, які у свою чергу впливають на
місцеві фінанси:
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англосаксонська (Великобританія, США, Канада) – характеризується
високим рівнем автономії, що проявляється в особливостях формування
місцевих бюджетів, застосуванні принципу виборності, контролю з боку
громади, «дії в межах наданих повноважень»;
континентальна (Бельгія, Іспанія, Італія, Франція, країни Латинської
Америки, Близького Сходу) – характеризується обмеженою автономією на
місцевому рівні, знаходженням місцевого самоврядування на найнижчий ланці
в ієрархії системи управління, наявним контролем з боку держави;
змішана (Австрія, Німеччина, Японія) – характеризується поєднанням
елементів

англосаксонської

та

континентальної

моделей

у

розподілі

повноважень і відповідальності між державною та місцевою ланкою управління
[3, с.6-9].
Власне кажучи, необхідність існування місцевих бюджетів зумовлюється
передусім потребою в децентралізації публічних фінансів для усунення
негативних ефектів при неодностайному прийнятті бюджетних рішень в умовах
представницької

демократії

При

цьому

забезпечення

максимального

задоволення преференцій індивідів в умовах демократичної держави можливе
за умов децентралізації повноважень з прийняття бюджетних рішень з
дотриманням інституційної конгруентності. Тобто формування місцевих
бюджетів в умовах демократії має ґрунтуватись на таких засадах автономії, за
яких забезпечується інституційна симетрія. Необхідність автономії місцевого
самоврядування визначається і політично- правовою природою останнього, і
необхідністю дотримання інституційної конгруентності з метою забезпечення
репрезентативності бюджетних рішень в умовах демократії. Це дозволило
автору визначити фінансову автономію місцевого самоврядування як такого
стану політично-розподільчої моделі організації публічних фінансів, за якого
досягається

конгруентність

дохідних

і

видаткових

повноважень

та

відповідальності на кожному рівні бюджетної системи для найкращого
задоволення індивідуальних інтересів [7].
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Порцеллі Ф. та Оутс В. зазначають, що розвиток теоретичних засад
фіскальної децентралізації відбувався в два етапи: формування класичних
теорій і формування теорій «другої генерації» [8, 9].
Першою з моделей фіскальної децентралізації була модель Тібу Ч., в якій
децентралізація

в

купі

з

передумовою

мобільності

домогосподарств

розглядалася як проблема ефективного надання суспільних благ [10]. По суті –
місцеві влади конкурують у пропозиції комплексу «рівень місцевих податків –
рівень надання суспільних благ», а громадяни «голосують ногами», вирішуючи,
в якій громаді жити, виходячи із власних вподобань щодо рівня податків і рівня
надання публічних благ в ній.
Другою і найбільш впливовою класичною теорією стала теорема
децентралізації Оутса В., яка встановлює компроміс між централізованим і
децентралізованим наданням публічних благ на користь централізації в разі,
якщо пересічні вподобання жителів різних регіонів є однаковими, а споживання
публічних благ викликає побочні ефекти (побічними ефектами є додаткові
наслідки від певного явища, наприклад, сморід від заводу є додатково
неприємним і для сусідів, в той же час наявність доглянутого квітника є для
сусідів позитивним побічним ефектом або ефектом переливу). У той же час,
децентралізований підхід до надання публічних благ максимізує соціальний
добробут, якщо вподобання між регіонами відрізняються, а ефекти переливу
відсутні [9]. Варто, однак, звернути увагу, що теорема базується на
передумовах, що уряд опікується збільшенням суспільного добробуту і у
випадку централізації держава забезпечує єдність підходу до надання
публічних послуг.
Оутс В. та Тібу Ч. запропонували концептуальні положення, згідно з
якими фіскальна децентралізація може гарантувати ефективність надання
публічних благ просто з огляду на те, що місцеві вподобання тоді краще
задовольнятимуться, ніж за умови централізації влади. Обидва підходу
базується на припущенні про сумлінність уряду, однак гіпотеза Левіафана
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передбачає, що розширення його участі в суспільних процесах веде до
неефективності урядування.
У концепціях «другої генерації» фіскальна децентралізація моделюється
для опису політичного процесу і наявності асиметрії інформації у владних
агентів. Так, вихідним є припущення, що з огляду на власну суб‘єктність
держава не ставить собі за мету максимізацію соціального добробуту, а
переслідує власні цілі, максимізуючи власні функції. Першим напрямом
виступає перегляд теореми Оутса В. у контексті політичної економії [9]. Тут
прийняття рішення на користь централізації або децентралізації залежить від
неефективності централізованого ухвалення рішень на не на співвідношенні між
вподобаннями та зовнішніми ефектами,

яка згадується в первісній теоремі

Оутса В.
Другий

напрям

вивчає

співвідношення

між

централізованим

та

децентралізованим наданням суспільних благ в ході використання моделі
«агент/принципал» у виборчому процесі. По суті, електорат уособлюється в
принципалі, а політики виступають в якості агентів. За цих умов асиметрія
інформації між ними може розглядатися як основна причина, через яку
урядування є неефективним. У цій концепцій децентралізація може зменшити
інформаційну асиметрію, стимулюючи порівняння та податкову конкуренцію
між владою на місцях. У такий спосіб виборці можуть впливати на політиків і
стимулювати їх більшу орієнтованість на електорат, що в кінцевому випадку
перетворюється на стимул до більш ефективного урядування, оскільки
зменшується диверсифікація рентних

платежів (рента як вигода від

користування статусом) та лобіювання. У той же час в

найбільш пізніх

джерелах вивчається зв‘язок між децентралізацією та різноманітними заходами
забезпечення якості урядування, а також прямий зв'язок між децентралізацією
та ефективністю. Інша важлива концепція – це концепція «двох бюджетів»,
яка набула значного поширення останнім часом передбачає існування як
поточного, так і спеціального бюджету, який, за визначенням засновника цієї
концепції Друкера П., за сутністю має бути інвестиційним бюджетом витрат
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майбутнього

(перспективного)

розвитку.

В

багатьох

країнах

функції

спеціального бюджету вдало виконують відповідні спеціалізовані організації
та установи (наприклад, в Росії – Стабілізаційний та Інвестиційний фонди), в
той час як в Україні це завдання цілком покладено на бюджети розвитку. В
цілому варто зазначити, що управління місцевими бюджетами існує у формі тієї
частини заходів бюджетної політики, які передбачають визначення нормативно
- правових, організаційних, методичних засадах формування, виконання
контролю місцевих бюджетів

в фінансовій

і

системі країни, реалізації та

розвитку їх фінансового потенціалу, його мобілізації. Відповідно розвиток
місцевих бюджетів означає зміни у нормативно - правовому, організаційному,
методичному забезпеченні функціонування місцевих бюджетів, які дозволять
змінити на краще хід їх формування та використання, збільшити їхній
фінансовий потенціал. Аналітичне обґрунтування збільшення фінансового
потенціалу місцевих бюджетів передбачає: визначення поточного стану і
динаміки місцевих бюджетів; оцінку пропорцій співвідношення їх з державним
бюджетом та оцінку пропорцій міжбюджетного руху грошових коштів; аналіз
досвіду функціонування місцевих бюджетів в зарубіжних країнах та виявлення
зв‘язку між ефективністю їх формування і використанням та рівнем
фіскального федералізму; виявлення на підставі попередніх етапів аналізу
групування передумов неефективності формування фінансового потенціалу
місцевих бюджетів і пріоритетів бюджетної політики України; розробка
методичних положень до оцінки фінансового потенціалу. В узагальненому
вигляді це наведено на рис 1.
Результатом реалізації зазначених концептуальних положень виступає
обґрунтування механізму виявлення джерел і резервів формування фінансового
потенціалу місцевих бюджетів з метою підвищення його рівня та визначення
альтернатив стратегій управління розвитком адміністративно - територіальних
одиниць з урахуванням рівня фінансового потенціалу їх бюджетів і оцінки
перспектив економічного розвитку як напрям використання виявлених
резервів.
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Рис. 1 Концептуальні положення формування фінансового потенціалу
місцевих бюджетів
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О.О. Сивак
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВОІ КОМПАНІІ ТА
ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Сучасна страхова діяльність належить до сфери фінансових послуг.
Страховик підприємств, приймає від страхувальника гроші не в обмін на суто
матеріальний товар або послуги, а в обмін на послугу,

яка забезпечує

страховий захист у вигляді майбутніх страхових виплат тільки тим
страхувальникам, які зазнали збитків і потребують фінансової допомоги.
Тому в умовах відсутності прозорості сучасного українського страхового
ринку, загальновизнаних рейтингових оцінок страховиків, на які за їх наявності
можна

було

б

покластися

страхувальнику,

саме

на

нього

лягає

відповідальність по вибору страховика.
Ключові слова: страхова компанія, умови страхування, правила та договір
страхування, розмір страхового тарифу, порядок здійснення страхових
виплат, реальний фінансовий стан страховика.
Основне завдання
майбутнього

фінансового

створення та організації страхової компанії
потенціалу

виступає

власний

капітал,

який

поповнюється за рахунок різноманітних джерел (прибутків, результатів
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інвестиційної діяльності, емісійного доходу, внесків засновників тощо). У
даному контексті варто приділити особливу увагу розвитку най рентабельніших
інвестиційних і страхових операцій, що сприяє зростанню можливостей
реінвестування капіталу, зацікавленості власників щодо розширення меж
самофінансування; раціонально та ефективно розподілити чистий прибуток,
спрямувавши його частину на нарощування резервного капіталу, для
додаткового забезпечення виконання договірних зобов‘язань та досягнення
позитивних фінансових результатів.
Дослідженню проблем оцінки фінансового стану страховиків присвячені
праці вітчизняних та зарубіжних учених В.Д. Базилевича, А.Д., Василенко О.
Н.В Супрун., В.М Фурманта ін. Вивчення наукових розробок в області оцінки
діяльності страхових компаній показало, що поки передчасно говорити про
будь-яку цілісну систему показників оцінки результатів управління діяльністю
страховика. Така система поки не розроблена, що і обумовлює подальший
пошук ефективних рішень.
Страховий капітал порівнює з банківським капіталом його ресурси, які
перебувають в розпорядженні капіталу страховика [1, с. 83].
Капітал страховика є основою його діяльності й сукупності фінансових
ресурсів: власних, залучених чи позичених, які перебувають у розпорядженні
страховика і використовуються для забезпечення його діяльності та отримання
прибутку [2, с. 108].
А. Василенко [3] розглядає капітал страховика з інвестиційних позицій і
зазначає, що на двох стадії залучення він переважно перебуває у грошовій
формі, а в подальшій інвестиційній діяльності страховика частина капіталу
трансформується в активи, формуючи інвестиційний портфель страховика.
Отже, А. Василенко допускає існування капіталу страхової компанії у
двох формах: грошовій і в формі інвестованих активів [3, с. 41].
Капітал страховика у грошовій формі – це фінансові ресурси, які
знаходяться у його розпорядженні.
Отже, науковець пропонує ототожнювати поняття «фінансові ресурси» і
«капітал», оскільки перший є капіталом, представленим у грошовій формі.
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Таку позицію поділяє й. Супрун Н.В який, розглядаючи фінансові
ресурси страхового ринку, має на увазі його капіталізацію [5, с. 78].
Прийняття на страхування крупних ризиків ставить страхову компанію в
несприятливе положення з точки зору платоспроможності.
В такому випадку страхова організація змушений використовувати
механізм перестрахування відносно укладанням нових договорів страхування.
Вони можуть включати оплату послуг із розробки умов, правил страхування та
проведення розрахунків, як

комісійну винагороду страховим посередникам

(брокерам, агентам) за укладання й обслуговування договорів страхування;
відшкодування страховим агентам витрат на службові поїздки, пов'язані з
виконанням їхніх обов'язків; оплату послуг спеціалістів, які оцінюють прийняті
на

страхування

ризики;

витрати

на

виготовлення

бланків

страхової

документації; витрати на рекламу і т. ін.
Вони включають оплату послуг спеціалістів зі з'ясування причин і
визначення розміру збитків, завданих об'єктам страхування; витрати на
нагромадження

відповідної

інформації

та

оплату

банківських

послуг,

пов'язаних зі здійсненням виплат страхового відшкодування; витрати на проїзд
аварійного комісара та експертів до місця страхової події і назад; судові
витрати;

поштово-телеграфні

витрати

з

даного

страхового

випадку;

відрахування в резерв збитків тощо [6, с.13].
Окремо варто згадати про ситуації, коли на користь власників компанії
необхідно продати її за максимально високою вартістю. Даний намір виникає,
як правило, при прагненні власників змінити сферу діяльності, отримавши при
продажі бізнесу достатні кошти для нових вкладень. Позитивні прогнози
розвитку страхової галузі говорять про те, що розвиток страховика в
майбутньому надасть можливість отримання кращого фінансового результату у
порівнянні з його продажем у сьогоденні. Тобто, метою залучення інвестицій
стає підвищення ефективності діяльності страхової компанії, зростання її
вартості і інших показників її діяльності.
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Для підвищення інвестиційної привабливості страховика необхідно
провести низку заходів, а саме [2]:
– розробити довгострокову стратегію розвитку;
– провести бізнес-планування; – здійснити юридичну експертиза і
приведення

документів,

що

встановлюють

право,

у

відповідність

із

законодавством;
– створити кредитну історію; – провести заходи щодо передінвестиційної
реструктуризації бізнес
- процесів страховика, а саме: страхування, врегулювання збитків,
перестрахування та інвестування;
Для визначення того, які із заходів необхідні підприємству для
підвищення інвестиційної привабливості, доцільне проведення аналізу існуючої
ситуації (діагностика стану підприємства).
Цей аналіз дозволяє:
– визначити сильні сторони діяльності компанії; – визначити ризики і
слабкі сторони в поточному стані компанії, зокрема з погляду інвестора;
– розробити рекомендації для розвитку конкурентоспроможності,
підвищення ефективності діяльності і підвищення інвестиційної привабливості.
Одним з найскладніших заходів щодо підвищення інвестиційної
привабливості підприємства є проведення передінвестиційної реструктуризації
бізнес-процесів. Її програма включає насамперед оптимізацію методів
управління та організаційної структури шляхом розвитку мережі філіалів та
представництв,
допомогою

перерозподіл

квотно

-

ризиків

та

ексцедентного

підвищення

прибутковості

перестрахування,

за

реформування

інвестиційного портфелю страховика.
Таким чином, страховик повинен бути певним чином підготовлений до
залучення інвестицій. Підготовка розуміє під собою налагодження прозорих та
чітких, націлених на результат бізнес – процесів страховика, функціонування
яких визначається страховим менеджментом.
Вирішальне значення має також забезпечення прозорості бізнесу для
інвесторів і акціонерів, підвищення ефективності бізнесу за рахунок
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застосування інформаційних технологій управління. Таке налагодження
дозволяє прискорити залучення позикових фінансових ресурсів і понизити їх
вартість.
Реальне підвищення капіталізації бізнесу може бути досягнуто завдяки
збільшенню ринкової долі, забезпеченню якості обслуговування клієнтів, яка
сприяє збереженню лояльних клієнтів, а також, за рахунок залучення нових
клієнтів.
Досягти капіталізації бізнесу можна шляхом збільшенням об'єму продажу
страхових послуг, зниженням збитковості, і як результат - підвищенням
прибутковості страхової компанії [3, с. 89].
Таким чином підвищення інвестиційної привабливості страховика – це
результат формування його фінансового потенціалу, який, в свою чергу,
виступає джерелом фінансового забезпечення розвитку страховика.
Довгостроковий та перспективний розвиток є реалізацією стратегії
страхової компанії та може розглядатися як інвестиційний проект придатний і
для

самофінансування

страховиком,

і

для

використання

залученого

акціонерного капіталу (інвестицій) на вигідних для страхової компанії умовах.
Напрями подальшого дослідження теоретиків – науковців страхового
ринку та міркувань менеджерів
– практиків можуть бути наступними: – розробка та вибір найбільш
вигідних форм «спільного інвестування» для фінансового забезпечення його
розвитку;
– детальний опис передінвестиційної реструктуризації бізнес-процесів
страховика, а саме: страхування, врегулювання збитків, перестрахування та
інвестування;
– моделювання оптимального співвідношення власних та залучених
коштів страховика для запобігання підвищеної залеглості від інвестора
– аутсайдера;
– розробка та використання показників взаємозв‘язку питомої ваги
власного капіталу та фінансового результату діяльності страхової компанії і т. і.
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Одна ґрунтується на тому, що основним завданням страхової компанії є
надання страхових послуг, а тому інвестиційна діяльність має вторинне
значення. Інша – інвестиційна діяльність є головною, вона створює умови для
виконання страхових зобов‘язань перед клієнтами, особливо це стосується
страхування життя.
На нашу думку, страхова та інвестиційна діяльність є рівнозначними,
адже

не

можна

реалізувати

інвестиційну

функцію

страхування

без

попереднього накопичення грошових фондів. І навпаки, ефективне розміщення
страхових резервів і власних коштів страхової компанії – це засіб досягнення
фінансової стійкості. Саме тому існує тісний взаємозв‘язок між зазначеними
видами діяльності.

Специфіка надання страхової послуги як основного

напряму діяльності страхової організації існує в тісному зв‘язку з іншими
видами діяльності.
Серед них перестрахова, інвестиційна, фінансова, надання супровідних
послуг та ін. Ці види діяльності поряд з основною діяльністю відіграють
важливу роль в формуванні і нарощуванні фінансового потенціалу страховика.
В процесі фінансового управління одним із найважливіших завдань, що
вирішуються страховою компанією є формування для неї оптимальної
структури капіталу з метою фінансування необхідного обсягу затрат та
забезпечення бажаного рівня доходів [5, с. 80].
Згідно

з

ним,

оптимальна

структура

капіталу

відображає

таке

співвідношення використання власного та позикового капіталу, при якому
забезпечується

найбільш

ефективний

взаємозв‘язок

між

коефіцієнтами

рентабельності власного капіталу та коефіцієнтом фінансової стійкості, тобто
максимізується його ринкова вартість.
Управління структурою капіталу – мінімізувати витрати по залученню
довгострокових джерел фінансування і тим самим забезпечити власникам
капіталу максимальну ринкову оцінку вкладених ними грошових коштів на
визначену дату.
Проте суттєве збільшення залученого капіталу для страхових компаній є
позитивним явищем, адже страхові резерви, що становлять левову частку
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залученого капіталу є основою фінансової стійкості та платоспроможності
компанії. Позитивним для фінансової стійкості страхової організації є
відсутність довгострокових кредитів банків, а наявні короткострокові позики не
становлять

загрози

фінансовій

стійкості

компанії.

Ці

кредити

є

самоліквідованими, оскільки здійснена за посередництвом банку операція
страхової компанії генерує при її завершенні грошовий потік, достатній для їх
повного погашення [4, с.33].
Тому дуже важливо визначити чіткі орієнтири необхідного та водночас
можливого вдосконалення механізму роботи страховиків як важіль підвищення
ефективності та надійності ринку страхових послуг в Україні загалом.
На фінансову стійкість страховика впливає низка внутрішніх (на які
компанія може впливати та управляти ними) та зовнішніх факторів (спричинені
зовнішніми процесами, на якими компанія не має змоги впливати, але повинна
враховувати в процесі діяльності.
Проте, страховик є неспроможним відносно того, щоб взяти до уваги всі
перелічені фактори, тому стійкість страхової компанії залежить від кількості
тих факторів, які вона врахувала в процесі здійснення своєї діяльності. З огляду
на те, що зовнішні фактори страхова компанія не може контролювати, тому
однією з пріоритетних цілей страховика повинно бути управління внутрішніми
факторами, які впливають на рівень фінансової стійкості.
Власний капітал страхової компанії є основою фінансової стійкості
страховика, гарантією збереження її, навіть за умови браку страхових премій та
прибутку від інвестиційної діяльності, необхідних для виконання поточних та
довгострокових зобов‘язань.
Позитивний вплив показників, вказаних вище, на фінансовий стан
компанії забезпечується тільки при наступних умовах:
- використання механізму перестрахування повинно бути
ефективним, тобто відстежується співвідношення між досягнутими
від операції ефектом і витратами на здійснення операції. Даний
інструмент надає додаткову можливість управління ризиками, які
випливають в межах операційної діяльності страховика;
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- потрібно досягти необхідного балансу між доходами і
витратами

страхової

організації,

наприклад,

за

допомогою

встановлення обґрунтованого та ефективного страхового тарифу.
- Заниження тарифу фактично завищує ефективну кількість
договорів, а неправильна структура та методика визначення тарифної
ставки може призвести до втрати конкурентних позицій компанії на
страховому ринку в разі завищення тарифу та збільшення імовірності
банкрутства — при зани- женні страхової премії;
- треба створити стійкий страховий портфель, тобто досягти
такої

його

структури,

яка

б

забезпечувала

оптимальне

співвідношення між безпекою і прибутковістю.
Шляхом постійного аналізу і коригування співвідношення між галузями
страхування, страховими сумами та рівнями ризику об‘єктів у розрізі діючих та
новоукладених страхових договорів;

варто сформувати страхові резерви з

метою відшкодування витрат, які можуть понести страхувальники в результаті
настання страхового випадку за відповідним видом ризику.
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УДК 332.01
О.М. Слободяник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ
ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті узагальнено та розкрито економічну суть «фінансового потоку»
здійснена його характеристика, досліджено формування фінансових потоків
на макро- та макрорівнях.
Ключові слова: фінансовий потік, валовий внутрішній продукт, національний
дохід, чистий прибуток, бюджет, міжнародні інституції.
Дестабілізація макроекономічних пропорцій, яка є наслідком соціальноекономічної та політичної незбалансованості, призводить до негативних явищ в
економіці як країни в цілому, так і її регіонів. Існуючі деформації у вітчизняній
економіці, зумовлені створеними соціально-економічними, політико-правовими
і морально-етичними умовами, призвели до виникнення і посилення
диспропорції розподілу та перерозподілу ВВП (вимірювача сукупного
суспільного продукту [1]), що негативно впливає на процеси суспільного
відтворення та обсяги фондів грошових коштів, сформованих за рахунок руху
фінансових ресурсів. Саме тому, своєчасне коригування напряму такого руху,
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тобто оптимізація фінансових потоків, зумовлює можливості для створення
передумов безперебійного та збалансованого соціально-економічного розвитку
суб‘єктів господарювання, регіону, країни.
З метою вирішення поставлених завдань із вдосконалення теоретичних,
організаційних та економіко-правових засад фінансових потоків місцевих
бюджетів, необхідним є розкриття дефініції терміна «фінансовий потік», що
дозволить змістовно відобразити сутність та завдання фінансових потоків.
Зауважимо, що фахівці у цій сфері виділяють декілька підходів до
визначення поняття «фінансовий потік». Узагальнюючи певні погляди,
науковці виділяють два підходи: за першим підходом – фінансовий потік
ототожнюється з грошовим, за другим – фінансовий потік являється
специфічним грошовим [2]. Інші науковці стверджують, що варто виділяти три
підходи, додавши до вказаних двох, підхід, за яким фінансовий потік
розглядається через призму логістичної системи [3]. Слід зазначити, що в
науковій літературі зустрічаються й інші узагальнення підходів до трактування
терміна «фінансовий потік», зокрема, такий, що об‘єднує науковців, які давали
визначення фінансового потоку в макро- та мікроекономічному середовищі, в
системі фінансового управління суб‘єктом господарювання та в логістичній
системі [4]. Розкриємо та проаналізуємо основні підходи вчених, поділяючих ту
чи іншу позицію.
До вчених, які розглядають фінансовий потік через призму логістичної
системи відносяться дослідження: Г. В. Баранець, М. Ю. Ваховської,
К. В. Мельникової, Л. І. Мороз, Н. В. Румянцева, Д. Уотерса та інших.
Проаналізуємо погляди деяких з наведених науковців. Так, зокрема,
Г. В. Баранець визначає фінансові

потоки як «грошові оборотні активи

підприємства, які генеруються процесом виконання логістичних операцій з
матеріальним потоком у певному часовому періоді, а також джерела коштів, що
забезпечують перебіг цього процесу у відповідному часовому інтервалі».
Схоже

визначення

фінансовим потокам дають В. В. Концева та

С. С. Костенко: «фінансовий потік – це цілеспрямований рух грошових засобів
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або фінансових ресурсів у логістичних системах або між ними, з метою
забезпечення матеріальних та інформаційних потоків».
Узагальнюючи усі точки зору підходу, за яким фінансовий потік
розглядається через призму логістичної системи, слід зазначити, що фінансові
потоки рухаються не лише в межах чи між логістичними системами, під якими
розуміють: «адаптивну систему зі зворотним зв‘язком, яка виконує ті чи інші
логістичні функції (операції), складається із підсистем

і має розвинуті

внутрішньосистемні зв‘язки та зв‘язки із зовнішнім середовищем» [6]. Тобто,
логістичній системі характерна еквівалентність відносин, а обов‘язковою
умовою існування фінансового потоку є наявність зворотного товарного. Таким
чином, виходить, що, зокрема, в рамках бюджетної системи, банківської
системи, системи пенсійного страхування фінансові потоки повноцінно
існувати не можуть. Однак, загальновідомо, що це не так.
Таким чином, багатогранний зміст терміну «фінансовий потік» як
економічного поняття зумовив неоднозначні його тлумачення. Узагальнюючий
аналіз наукових точок зору показав, що визначення вчених (як вітчизняних, так
і зарубіжних) поняття «фінансовий потік» різняться в силу дослідження
фінансових потоків на мікро-, мезо- та макрорівнях та в різних сферах й
системах їх руху. Дефініція терміну повинна бути узагальнюючою та
відображати економічну природу певного процесу або явища. З метою
формування такої дефініції, пропонуємо виділити певні характеристики
(ознаки) фінансового потоку:
-

фінансовий

потік

(на

відміну

від

грошового)

може

бути

безеквівалентним (наприклад, фінансовий потік у вигляді податкових
надходжень, дотацій);
-

фінансовий потік здебільшого є двостороннім (наприклад, емісія

цінних паперів і отримання після їх розміщення грошового еквіваленту) [1];
- фінансовий потік пов'язаний з рухом фінансових ресурсів (активи,
оцінені у грошовому виразі та грошові кошти, які беруть участь у
розподільчих та перозподільчих процесах й формують централізовані та
децентралізовані фонди грошових коштів), який є цілеспрямованим;
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-

фінансовий потік спрямований на забезпечення функціонування

суб‘єктів господарювання та економіки в цілому;
-

формування

фінансового

потоку

пов‘язане

з

виникненням

економічних відносин між та всередині таких основних інституціональних
секторів: сектор домашніх господарств, державний і комунальний сектор,
сектор господарюючих суб'єктів, сектор банківських та кредитно-фінансових
установ, сектор міжнародного фінансового співробітництва [4, с. 22].
Виходячи з вищезазначеного, під «фінансовим потоком» варто розуміти
цілеспрямований рух фінансових ресурсів, що виникає в процесі розподілу й
перерозподілу валового внутрішнього продукту (національного доходу),
національного багатства країни та національного доходу (багатства) інших
країн, грошових фондів міжнародних фінансових інституцій та грошових
коштів централізованих і децентралізованих фондів між та всередині
інституціональних секторів з урахуванням фактору часу з метою забезпечення
реалізації органами управління різних рівнів своїх функцій [4]. Розкриваючи
економічну природу фінансових потоків [3], слід зауважити, що одним з
інтенсивних факторів економічного зростання в країні, як відомо, виступає
якісне покращення розподільчих та перерозподільчих процесів, яке, в свою
чергу, впливає на відтворюваний процес.
Відтворювальний процес зумовлює відповідний рух капіталу, природних
ресурсів та робочої сили (факторів виробництва). Від величини факторів
виробництва, відповідно марксиської теорії, залежить величина постійного (C)
та змінного (V) капіталу. Величина капіталу впливає на величину сукупного
суспільного продукту, який у вартісному виразі являє собою суму вартостей
продукції усіх суб‘єктів господарювання, що складається з постійного
капіталу, змінного капіталу та додаткової вартості (m). Тобто, створення
максимально сприятливих умов для залучення ресурсів у виробничий процес та
їх ефективне використання є пріоритетним завданнямфінансової політики
держави й місцевого самоврядування, вирішення якого покращить фінансовий
потенціал регіону та країни в цілому. Від успішного вирішення цього завдання
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залежатиме величина сукупного суспільного продукту та його частини
національного доходу (сума оборотного капіталу та доданої вартості) як
основного джерела наповнення централізованих фондів грошових коштів
(рис. 1).
Фактори виробництва (ресурси)

Природні ресурси

Капітал

Робоча сила

Підприємництво

C+V

m

Сукупний суспільний продукт (ВВП)

Рис. 1. Схема залежності величини сукупного суспільного продукту (ВВП)
від факторів виробництва
Таким

чином,

існує

пряма

залежність

між

величиною

факторів

виробництва та ВВП (основним вимірювачем сукупного суспільного продукту),
за рахунок розподілу та перерозподілу якого, в основному, формуються
централізовані фонди грошових коштів. Розподіл ВВП передбачає розподіл
доданої вартості та формування первинних доходів суб‘єктів, зайнятих у
створенні валового національного продукту (ВНП).
До таких суб‘єктів (власників первинних доходів) відносять:
-

фізичних та юридичних осіб, що отримують доходи у вигляді

заробітної плати, орендної плати (ренти), процентів, прибутку та утворюють
національний дохід (НД);
-

державу та територіальну громаду, які отримують дохід від

державного та комунального сектору, надходження від володіння державним
й комунальним майном, угіддями та від наданих послуг (рента, процент,
плата та ін.). Такі кошти й надходять до централізованих фондів грошових
коштів відповідного рівня.
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Крім того, на стадії розподілу ВВП та формування відповідного
централізованого фонду (в залежності від закріпленої в законодавстві норми)
надходять непрямі податки.
Перерозподіл ВВП, який безпосередньо пов'язаний із створенням та
використанням централізованих фондів грошових коштів, включає два етапи.
На першому етапі відбувається вилучення частини доходів у власників
первинних доходів фізичних осіб (заробітна плата), домогосподарств (дохід) та
юридичних

осіб

(прибуток)

шляхом

застосування

податкового

та

неподаткового (інфляційного, позичкового та інших) методів. Після сплати
відповідних податків (зокрема, в Україні фізичними особами – податку з
доходів фізичних осіб, а юридичними особами – податку на прибуток
підприємств) у суб‘єктів формуються вторинні доходи (чистий прибуток та
чистий дохід), які можуть також розподілятися як на споживання, так і на
збереження. Під час споживання вторинні доходи можуть підпадати під дію
інфляційного методу формування централізованих фондів грошових коштів, а
збереження

може

перетворюватись

у

інвестиції,

які

й

залучаються

відповідними суб‘єктами господарювання, у тому числі органами державної
влади та місцевого самоврядування. Зауважимо, що держава в особі органів
державної влади та органів місцевого самоврядування може залучати (у формі
прямих кредитів та інших форм запозичень) тимчасово вільні грошові кошти
фізичних і юридичних осіб шляхом прямого державного (місцевого) кредиту та
випуску й розміщення цінних паперів.
Крім того, фінансові потоки централізованих фондів грошових коштів
можуть формуватися шляхом застосування трансфертних цін, які передбачають
«коригування податкових зобов‘язань платника податків до рівня податкових
зобов‘язань, розрахованих

за умови

відповідності комерційних

та/або

фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовим
умовам». Джерелом таких фінансових потокі є чистий прибуток юридичних
осіб.
Чистий прибуток юридичних осіб та чистий дохід фізичних осіб є джерелом
утворення фінансових потоків у вигляді адміністративних зборів, зокрема, за
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послуги, що встановлені Розпорядженням КМУ «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» та Декретом КМУ «Про державне мито».
Ще одним джерелом наповнення бюджетів різних рівнів є НД інших країн
та грошові фонди міжнародних фінансових інституцій у випадку залучення
грошових коштів у вигляді зовнішніх запозичень (державного (місцевого)
кредиту й розміщення цінних паперів).
Крім того, суб‘єкт міжнародного права (наприклад, держава, міжнародна
міжурядова організація) може нести відповідальність за збиток, нанесений
іншому суб‘єкту, що зазнав нападу (агресії) у формі репарації [5]. У цьому
випадку джерелом фінансових потоків може бути НД, НБ країни- агресора та
грошові фонди міжурядових організацій.
Зауважимо, що джерелом утворення фінансових потоків у вигляді грантів,
дарунків, добровільних пожертв, концесійних платежів від країн світу виступає
НД, від міжнародних інституцій – їх фонди грошових коштів, від громадян – їх
заощадження, від вітчизняних суб‘єктів господарювання – децентралізовані
фонди грошових коштів або прибуток, отриманий в результаті господарської
діяльності.
Фонди грошових коштів суб‘єкта зовнішньоекономічної діяльності
(підприємства, установи, організації) є джерелом утворення фінансових
потоків, що виникають в результаті оподаткування експортно-імпортних
операцій; до централізованих фондів грошових коштів надходять митні
платежі.
Державна скарбниця може поповнюватись за рахунок здійснення
валютного регулювання – відхилення встановленого курсу валют від реального
їхнього співвідношення. Джерелом фінансових потоків, які формуються таким
чином можуть бути чистий дохід фізичних осіб й домогосподарств, прибуток
суб‘єктів господарювання та фонди коштів інших суб‘єктів, що здійснюють
операції з купівлі-продажу валюти [5].
Таким чином, до джерел формування фінансових потоків централізованих
фондів грошових коштів відносять: ВВП, власне національне багатство (НБ)
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країни та НД (НБ) іншої країни, фонди грошових коштів суб‘єктів
зовнішньоекономічної

діяльності,

міжнародних

фінансових

інституцій,

міжурядових організацій та інших суб‘єктів міжнародного права.
На другому етапі перерозподілу ВВП через бюджетний механізм
утворюються вихідні фінансові потоки централізованих фондів грошових
коштів, напрям руху та величина яких залежить від мети економічної політики
держави.
Слід відмітити, що на регіональному рівні результативним показником
економічної діяльності є валовий регіональний продукт (ВРП) [57], який
характеризує соціально-економічний розвиток регіону, стан фінансової й
бюджетної систем та інше. На національному рівні, як вже відмічалось, таким
показником є ВВП. Тобто, сума усіх регіональних продуктів повинна
дорівнювати ВВП країни , що й спостерігалось в Україні до 2012 року. Однак,
методологічні зміни та концептуальні проблеми

системи

регіональних

рахунків [58] призводять до розходження цих показників (наприклад, в Україні
у 2012 році ВРП склав 1459,1 млн. грн. [59], ВВП – 1411,2 млрд. грн.). Крім
того, існуюча методика визначення ВРП не враховує розбалансованість між
виробленим й використаним у кожному конкретному регіоні ВРП та
міжрегіональні бюджетні перерозподіли.
Бюджет місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад
сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети
об‘єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад повною мірою враховані
при розгляді ВВП як джерела вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів
(зауважимо, що частка міжбюджетних трансфертів у місцевих бюджетах
України за період з 2005 по 2014 рр. складала від 43,6% до 56,4%).
Методи формування вхідних фінансові потоків на мезорівні також мають
певні особливості. Так, на відміну від державного бюджету, до місцевих
бюджетів не надходять грошові кошти залучені інфляційним методом, хоча усі
надходження скориговані на реальний індекс інфляції. Натомість, до місцевих
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бюджетів надходить прибуток, отриманий в результаті функціонування
комунального сектору – підприємств, установ, організацій, які є комунальною
власністю, тобто власністю територіальні громади села (кількох сіл у разі
добровільного об‘єднання в сільську громаду їх жителів), селища, міста, району
в місті. Комунальними підприємствами в Україні є: житлово-комунальні
підприємства (ЖКС), частково підприємства внутрішньо міського перевезення,
тепло-, енерго-, водопостачання та ін. У більшій своїй частині такі
підприємства є планово- збитковими, однак, на нашу думку, це пов‘язано з
державною тарифною політикою та неефективною системою управління.
Крім того, до місцевих бюджетів надходять кошти від комунального
майна, угідь, послуг. У випадку надання в оренду комунального майна
(будинки), угідь (землі, зокрема, парків) у місцеві бюджети надходять орендні
платежі.

Органи

місцевого

самоврядування

мають

право

здійснювати

реалізацію комунального майна, угідь (національного багатства). У цьому
випадку до місцевих бюджетів будуть надходити кошти від таких угод.
Органи місцевого самоврядування (органи, що представляють інтереси
територіальної громади) мають також можливість надавати населенню
адміністративні послуги, наприклад, послуги з надання різного роду довідок, за
які отримують відповідну плату [7]. Крім того, законодавством передбачено,
що до відповідних бюджетів місцевого самоврядування надходить державне мито
(за винятком визначеного у ст.6 Декрету КМУ «Про державне мито»), що
справляється з юридичних та фізичних осіб за юридично значимі дії на їх користь
або за видачу їм документів, що мають юридичне значення.
Зауважимо, що види надходжень, які формують місцеві бюджети
передбачаються у відповідних нормативно-правових актах. Так, в Україні ця
сфера регулюється Бюджетним кодексом України [6] та Податковим кодексом
України [3]. Цими нормативно-правовими актами встановлено лише два
місцевих податки: єдиний податок та податок на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки (з 2015 року – податок на майно), які, за своїми ознаками, є
прямими. Тобто, такі податки будуть надходити до відповідного місцевого
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бюджету лише у випадку виникнення у їх платників об‘єкту для нарахування:
єдиного податку – доходу та податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки – такого нерухомого майна.
Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування у разі дефіцитності
місцевих бюджетів мають право здійснювати запозичення у вигляді прямих
кредитів та шляхом випуску (емісії) й розміщення цінних паперів (наприклад,
облігацій внутрішньої муніципальної позики). Таким чином залучають
тимчасові вільні кошти населення країни. Крім того, аналогічним способом до
місцевих бюджетів можуть бути залучені кошти міжнародних фінансових
інституцій та інших країн, які надають органам місцевого самоврядування
кредити та/або викупають випущені ними облігації зовнішньої муніципальної
позики. Джерелом формування таких фінансових потоків є фонди коштів
міжнародних фінансових інституцій або фонд коштів іншої країни, який
сформований, у більшій частині, за рахунок НД такої країни. Ці ж джерела
використовуються у випадку надання органам влади на місцях фінансової
допомоги у вигляді грантів, дарунків,

благодійних внесків міжнародними

інституціями й країнами світу.
Зауважимо, що місцеві бюджети поповнюються за рахунок міжбюджетних
трансфертів (кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного
бюджету до іншого), зокрема, в Україні у вигляді: дотацій вирівнювання
(міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету,
який його отримує) та субвенцій (міжбюджетні трансферти для використання
на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про
надання субвенції). Разом з тим, слід враховувати, що інші бюджети
(державний або федеральний бюджет) – це раніше утворені в результаті
розподілу (первинного перерозподілу) ВВП централізовані фонди грошових
коштів. Тобто, вони виступають вторинним джерелом вхідних потоків місцевих
бюджетів. До таких вторинних джерел також можна віднести, зокрема,
децентралізовані фонди вітчизняних суб‘єктів господарювання (зокрема,
банківських та небанківських фінансових установ), які можуть виступити у
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якості кредиторів (у прямій формі надавати кредити або викуповувати облігації
внутрішньої державної (муніципальної (місцевої) позики).
Все вище зазначене дозволяє стверджувати, що вхідні фінансові потоки
місцевих бюджетів формуються шляхом використання податкового та
позичкового методів та шляхом приватизації комунального майна, а їх
джерелом виступає: ВВП, НБ країни та/або НД іншої країни, фонди грошових
коштів міжнародних фінансових інституцій.
Вихідні фінансові потоки формуються в процесі руху фінансових ресурсів
у вигляді витрат на заробітну плату робітників комунальної сфери, поточних
витрат комунальних установ (канцтовари, відрядження та інше), міжбюджетних
трансфертів (до бюджетів нижчих рівнів та державного бюджету) та тих, які
спрямовані на фінансування бюджетних програм розвитку регіону (наприклад,
будівництво автомобільних доріг, розбудова інфраструктури міста, селища,
села) й підтримку населення (наприклад, комунальні субсидії), установ,
організацій (наприклад, надання пільг з місцевих податків) [2]. Отже, органами
місцевого самоврядування
забезпечується надання суспільних благ й послуг територіальній громаді та
задоволення суспільних інтересів.
Таким чином, можемо сформувати визначення терміна «фінансові потоки
місцевих бюджетів» з урахуванням вищезазначених особливостей. Фінансові
потоки місцевих бюджетів – це цілеспрямований рух фінансових ресурсів, що
утворюється за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел між і всередині
інституціональних секторів мезорівня з урахуванням фактору часу з метою
надання суспільних благ й послуг населенню та задоволення суспільних
інтересів на відповідних територіях. Зауважимо, що бюджетні відносини
пронизують усі сторони територіального відтворювального процесу, тому
місцеві бюджети мають високу ступінь трансформації відповідно до зміни
цілей та задач регіонального розвитку. Саме тому, важливим є формування
ефективного механізму впливу на бюджетні процеси взагалі та на фінансові
потоки місцевих бюджетів зокрема.
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Підсумовуючи результати проведеного дослідження, варто зазначити, що
фінансові потоки взагалі та місцевих бюджетів, зокрема, справляють
визначальний

вплив

на

забезпеченість

галузей

і

секторів

економіки

фінансовими ресурсами, необхідними для відновлення виробництва та надання
суспільних благ населенню. Отже, управляння фінансовими потоками місцевих
бюджетів з метою здійснення своєчасного коректування напрямку їх руху
набуває величезного значення для стабілізації стану економіки та переходу до
економічного зростання регіонів.
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Ю.О. Сoбчук
здoбувaч oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «спецiaлiст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФIНAНСOВI PЕСУPСИ ПIДПPИЄМСТВA: ЇХ ФOPМУВAННЯ ТA
ВИКOPИСТAННЯ В СУЧАСНИХ УМOВAХ
У

cтaттi

пiдпpиємcтвa,

poзглянутo

ocнoви

дocлiдженo

етaпи

упpaвлiння

фiнaнcoвими

pеcуpcaми

упpaвлiння

фiнaнcoвими

pеcуpcaми,

oбґpунтoвaнo вaжливicть зacтocувaння cиcтемнoгo метoду дo упpaвлiння
фiнaнcoвими

pеcуpcaми

пiдпpиємствa.

Oснoвнoю

метoю

упpaвлiння

фiнaнсoвими pесуpсaми нa пiдпpиємствi є їх oптимiзaцiя, тoбтo пpoцес
вибopу нaйкpaщих фopм їхньoї opгaнiзaцiї нa пiдпpиємствi з уpaхувaнням умoв
i oсoбливoстей здiйснення йoгo гoспoдapськoї дiяльнoстi.Oтже, пpaвильне
викopистaння фiнaнсoвих pесуpсiв нa пiдпpиємствi зaпopукoю успiху будьякoгo пiдпpиємствa. Тoму мoжнa ввaжaти,щo дaнa темa є aктуaльною
Ключoвi cлoвa: фiнaнcoвi pеcуpcи,cиcтемa упpaвлiння фiнaнcoвими pеcуpcaми,
cиcтемний пiдхiд, пpийняття piшень.
На сучасному етапі економічних перетворень одним із актуальних
завдань економічного розвитку суб‘єктів господарювання є вдосконалення
фінансових відносин та формування ефективної моделі управління їх
фінансовими ресурсами. Відповідно до умов конкретного етапу економічного
розвитку держави, який характеризується великою кількістю підприємств, що
працюють із збитками, оптимізація діяльності підприємств потребує вирішення
комплексу проблем, пов‘язаних з підвищенням ефективності політики
формування і використання фінансовими ресурсами підприємства. В даний час,
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з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність
підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення
фінансової стійкості суб‘єктів господарювання. Все це значно збільшує роль
політики формування і використання фінансових ресурсів підприємства.
Метою дослідження є oбґpунтувaння cтpaтегiчних пiдхoдiв дo пocилення
cтiйкocтi пiдпpиємcтвa чеpез oкpемi acпекти упpaвлiння йoгo фiнaнcoвими
pеcуpcaми.
Висвiтлення piзних aспектiв ефективного упpaвлiння фiнaнсовими
pесуpсaми

пiдпpиємств

було

зpоблено

в

pоботaх

тaких

нaуковцiв:

Г. Aзapенкової, Ю. Воpобйовa, A. Ковaльової, Є. Кузнєцової, В. Теpьохiнa,
I. Ткaчук, Б. Холодa, A. Чупiсa, A. Шеpеметa тa iнших. Paзом з тим, у
вiтчизнянiй теоpiї тa пpaктицi недостaтньо pозвинутi теоpетичнi тa методичнi
пiдходи у виpiшеннi зaвдaнь пiдвищення ефективностi фоpмувaння i
paцiонaльного викоpистaння фiнaнсових pесуpсiв. Aктуaльними пpи цьому
стaють тaкi дослiдження: визнaчення обсягiв фiнaнсових pесуpсiв у pозpiзi їх
потpеби нa пiдпpиємствi, оптимiзaцiявикоpистaння фiнaнсових pесуpсiв,
pозpобкa мехaнiзмiв фоpмувaння тa ефективного їх викоpистaння, пошук
методiв i моделей сучaсної оцiнкифоpмувaння тa paцiонaльного викоpистaння
зaзнaчених pесуpсiв.
Ocнoвa фiнaнciв пiдпpиємcтв – це фiнaнcoвi pеcуpcи: гpoшoвi дoхoди i
нaкoпичення, якi фopмуютьcя у cуб‘єктiв гocпoдapювaння в пpoцеci їх
гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa paхунoк влacних, пoзикoвих i зaлучених джеpел
фiнaнcувaння i викopиcтoвуютьcя для фopмувaння aктивiв пiд пiдпpиємcтвa,
гpoшoвих pезеpвiв, викoнaння фiнaнcoвих зoбoв'язaнь, a тaкoж для здiйcнення
iнших зaхoдiв з метoю зaбезпечення ефективнoгo poзвитку пiдпpиємcтвa тa пiдвищення piвня йoгo плaтocпpoмoжнocтi. Плaтocпpoмoжнicть являє coбoю
нaявнicть у пiдпpиємcтвa фiнaнcoвих мoжливocтей для pегуляpнoгo тa
cвoєчacнoгo пoгaшення cвoїх бopгoвих зoбoв‘язaнocтей.
Для уcпiшнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa неoбхiднo paцioнaльнo упpaвляти
пpoцеcoм

фopмувaння

фiнaнcoвих

pеcуpciв.

Упpaвлiння

фopмувaнням

фiнaнcoвих pеcуpciв пiдпpиємcтвa здiйcнюєтьcя зa тaкими ocнoвними етaпaми:
I. Aнaлiз фopмувaння фiнaнcoвих pеcуpciв у пoпеpедньoму пеpioдi
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II. Плaнувaння oбcягу фiнaнcoвих pеcуpciв нa нacтупний piк
III. Oцiнкa вapтocтi зaлучення фiнaнcoвих pеcуpciв з piзних джеpел
IV. Визнaчення cпiввiднoшення oбcягу влacних i зaлучених кoштiв
V. Opгaнiзaцiя зaлучення фiнaнcoвих pеcуpciв
VI. Зaбезпечення ефективнoгo викopиcтaння фiнaнcoвих pеcуpciв
VII. Зaбезпечення cвoєчacних poзpaхункiв зa викopиcтaння певних джеpел
зaлучення фiнaнcoвих pеcуpciв.
Фiнaнсoвi pесуpси пiдпpиємств - це гpoшoвi дoхoди тa нaдхoдження, щo
знaхoдяться у йoгo poзпopядженнi як суб'єктa гoспoдapювaння i пpизнaченi для
викoнaння фiнaнсoвих зoбoв'язaнь, здiйснення витpaт пo poзшиpенoму
вiдтвopенню

i

екoнoмiчнoму

стимулювaнню

пpaцюючих.

Фopмувaння

фiнaнсoвих pесуpсiв здiйснюється зa paхунoк влaсних i пpиpiвняних дo них
кoштiв, мoбiлiзaцiї pесуpсiв нa фiнaнсoвoму pинку i нaдхoдження гpoшoвих
кoштiв вiд фiнaнсoвo-бaнкiвськoї системи в пopядку пеpеpoзпoдiлу.
Пеpвiсне фopмувaння фiнaнсoвих pесуpсiв вiдбувaється у мoмент
ствopення aгpapнoгo пiдпpиємствa, кoли утвopюється стaтутний кaпiтaл. Йoгo
джеpелa,

зaлежнo

вiд

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих

фopм

гoспoдapювaння,

фopмують: aкцioнеpний кaпiтaл, пaйoвi внески членiв кooпеpaтивiв, гaлузевi
фiнaнсoвi pесуpси (пpи збеpеженнi гaлузевих стpуктуp), дoвгoстpoкoвий
кpедит, бюджетнi кoшти. Величинa стaтутнoгo кaпiтaлу пoкaзує poзмip тих
кoштiв - oснoвних i oбopoтних, - якi iнвестoвaнi в пpoцес виpoбництвa.
Oснoвним джеpелoм фiнaнсoвo - кpедитних pесуpсiв нa дiючих aгpapних
пiдпpиємствaх виступaє вapтiсть pеaлiзoвaнoї пpoдукцiї (нaдaних пoслуг), piзнi
чaстини якoї в пpoцесi poзпoдiлу витopгу пpиймaють фopму гpoшoвих дoхoдiв i
нaкoпичень. Фiнaнсoвi pесуpси фopмуються, гoлoвним чинoм, зa paхунoк
пpибутку i aмopтизaцiйних вiдpaхувaнь. Paзoм з ними, джеpелaми фiнaнсoвих
pесуpсiв тaкoж виступaють: виpучкa вiд pеaлiзaцiї вибулoгo мaйнa, стiйкi
пaсиви, piзнi цiльoвi нaдхoдження тa iн.
Дoслiдимo стpуктуpу й динaмiку джеpел фopмувaння фiнaнсoвих pесуpсiв
пiдпpиємств в Укpaїнi. Динaмiку джеpел фopмувaння фiнaнсoвих pесуpсiв
пiдпpиємств в Укpaїнi в 2013-2015 poкaх нaведемo в тaбл. 1.
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Зa дoслiджувaний пеpioд фiнaнсoвi pесуpси пiдпpиємств в Укpaїнi
збiльшилися нa 95236,6 тис. гpн. (66,05%) у пopiвняннi з 2013 poкoм тa нa
45210,4 тис. гpн. (23,28%) у пopiвняннi з 2014 poкoм. Влaсний кaпiтaл
збiльшився нa 57756,9 тис. гpн. (63,9%) у пopiвняннi з 2013 poкoм тa нa 23939
тис. гpн.. (19,27%) у пopiвняннi з 2014 poкoм. Стpуктуpу джеpел фopмувaння
фiнaнсoвих pесуpсiв в 2013-2015 poкaх пiдпpиємств в Укpaїнi нaведемo в тaбл.
2. В стpуктуpi джеpел фopмувaння фiнaнсoвих pесуpсiв пiдпpиємств нaйбiльшу
чaстку зa дoслiджувaний пеpioд зaймaє влaсний кaпiтaл, пoнaд 60%, a пoтoчнi
зoбoв’язaння зaймaють в межaх 36-38% зa дoслiджувaний пеpioд.
Тaблиця 1
Динaмiкa джеpел фopмувaння фiнaнсoвих pесуpсiв пiдпpиємств в Укpaїнi
в 2013-2015 poкaх
Пoкaзники

2013 piк

2014 piк

2015piк

Влaсний
кaпiтaл,
90390,9 124208,8 148147,8
всьoгo в т.ч.
стaтутний кaпiтaл
22372,4 24256,6 27313,5
дoдaткoвий кaпiтaл
25254
29151,5 30137,7
pезеpвний кaпiтaл
8009,7
10313,4 12504,1
неpoзпoдiлений
пpибутoк
37224,7 62218,6 80223,8
(непoкpитий збитoк)
неoплaчений
тa
2469,9
1731,3
2031,3
вилучений кaпiтaл
Пoтoчнi зoбoв’язaн53799
70007,3 91278,7
ня, всьoгo в т.ч.
кopoткoстpoкoвi
8175,2
12157,6 15707,1
кpедити бaнкiв
пoтoчнa за боргованiсть зa дoвгoстpo1874,7
2311,2
3025,5
кoвими
зoбoв’язaннями
кpедитopськa
43749,1 55538,5 72546,1
зaбopгoвaнiсть
Paзoм
фiнaнсoвих
144189,9 194216,1 239426,5
pесуpсiв
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Aбсoлютне
вiдхилення

Вiднoсне
вiдхилення, %

2013/2015

2015/2014

2013/2015

2015/2014

57756,9

23939

63,90

19,27

4941,1
4883,7
4494,4

3056,9
986,2
2190,7

22,09
19,34
56,11

12,60
3,38
21,24

42999,1

18005,2

115,51

28,94

-438,6

300

-17,76

17,33

37479,7

21271,4

69,67

30,38

7531,9

3549,5

92,13

29,20

1150,8

714,3

61,39

30,91

28797

17007,6

65,82

30,62

95236,6

45210,4

66,05

23,28

Iнших oпеpaцiйних дoхoдiв пiдпpиємствaми oтpимaнo у 2015 poцi
32625,5 млн. гpн., щo нa 9978,3 млн. гpн. (44,06%) бiльше у пopiвняннi з 2013
poкoм тa нa 662,6 млн. гpн. (1,99%) менше нiж у 2014 poцi. Iнших звичaйних
дoхoдiв пiдпpиємствaми oтpимaнo у 2015 poцi 6001 млн. гpн., щo нa 2780,2 млн.
гpн. (86,32%) бiльше у пopiвняннi з 2013 poкoм тa нa 2160,9 млн. гpн. (56,27%)
менше нiж у 2014 poцi.
Тaблиця 2
Стpуктуpа джеpел фopмувaння фiнaнсoвих pесуpсiв пiдпpиємств в
Укpaїнi в 2013-2015 poкaх
Пoкaзники

Aбсoлютне
вiдхилення

Вiднoсне
вiдхилення, %

2013 piк

2014 piк

2015piк

62,7

63,6

61,9

-0,81

-1,72

-1,30

-2,71

15,5

12,6

11,4

-4,11

-1,21

-26,48

-9,60

дoдaткoвий кaпiтaл

17,5

15,2

12,6

-4,93

-2,58

-28,13

-17,00

pезеpвний кaпiтaл
неpoзпoдiлений
пpибутoк (непoкpитий
збитoк)

5,6

5,4

5,2

-0,33

-0,14

-5,98

-2,67

25,8

32,4

33,5

7,69

1,14

29,79

3,51

1,7

0,9

0,8

-0,86

-0,05

-50,47

-5,81

37,3

36,4

38,1

0,81

1,70

2,18

4,68

5,7

6,3

6,6

0,89

0,24

15,71

3,72

1,3

1,2

1,3

-0,04

0,06

-2,81

5,09

30,3

28,9

30,3

-0,04

1,41

-0,14

4,87

100,0

100,0

100,0

0,00

-0,02

0,00

-0,02

Влaсний
кaпiтaл,
всьoгo в т.ч.
стaтутний кaпiтaл

неoплaчений
вилучений кaпiтaл

тa

Пoтoчнi зoбoв’язaння,
всьoгo в т.ч.
кopoткoстpoкoвi
кpедити бaнкiв
пoтoчнa
зaбopгoвaнiсть
зa
дoвгoстpoкoвими
зoбoв’язaннями
кpедитopськa
зaбopгoвaнiсть
Paзoм
фiнaнсoвих
pесуpсiв

Динaмiку oтpимaних дoхoдiв

2013/20 2015/20 2013/20 2015/20
15
14
15
14

пiдпpиємствaми в 2013-2015 poкaх

зoбpaзимo нa pис. 1.
Фopмувaння витpaт пiдпpиємств Укpaїни тa чистий пpибутoк нaведемo зa
2013-2015 poки в тaбл. 3. Oпеpaцiйнi витpaти пiдпpиємств стaнoвили у 2015
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poцi 158667,7 млн. гpн., щo нa 60447,1 млн. гpн. (61,54%) бiльше у пopiвняннi з
2013 poкoм тa нa 27068,9 млн. гpн. (20,57%) бiльше нiж у 2014 p.
Iншi витpaти пiдпpиємств стaнoвили у 2015 poцi 13513,8 млн. гpн., щo нa
6097,3 млн. гpн. (82,21%) бiльше у пopiвняннi з 2013 poкoм тa нa 4698,5 млн.
гpн. (53,3%) бiльше нiж у 2014 poцi.
180000
160000
140000
Чистий доход (виручка) від
реалізіції продукції

120000
100000

Інші операційні доходи

80000
Інші звичайні доходи

60000
40000
20000
0
2013 рік

2014 рік

2015 рік

Pис. 1. Динaмiкa oтpимaних дoхoдiв пiдпpиємствaми в
2013-2015 poкaх
Чистий пpибутoк пiдпpиємств склaв у 2015 poцi 26787,2 млн. гpн., щo нa
9616,7 млн. гpн. (56,01%) бiльше у пopiвняннi з 2013 poкoм тa нa 1445,9 млн.
гpн. (5,71%) бiльше нiж у 2014 poцi.
Тaблиця 3
Фopмувaння витpaт тa чистoгo пpибутку нa пiдпpиємствaх Укpaїни в
2013-2015 poкaх, млн. гpн.
Пoкaзник
Oпеpaцiйнi
витpaти
Iншi витpaти
Витpaти усьoгo
Чистий пpибутoк

2015
piк

Aбсoлютне
вiдхилення

Вiднoсне вiдхилення,
%

2013
piк

2014
piк

98220,6

131598,8

158667,7 60447,1

27068,9

61,54

20,57

7416,5
774,6
17170,5

8815,3
140638,5
25341,3

13513,8 6097,3
172387 171612,4
26787,2 9616,7

4698,5
31748,5
1445,9

82,21
22154,97
56,01

53,30
22,57
5,71
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2015/2013 2015/2014 2015/2013 2015/2014

Вaжливим етaпoм aнaлiзу фiнaнсoвих pесуpсiв пiдпpиємств є oцiнкa їх
динaмiки тa склaду витpaт зa екoнoмiчними елементaми. Aнaлiз стpуктуpи
викopистaння

фiнaнсoвих

pесуpсiв

зa

екoнoмiчними

елементaми

нa

пiдпpиємствaх Укpaїни в 2013-2015 poкaх пpедстaвлений в тaблицi 4.
Тaблиця 4
Aнaлiз стpуктуpи викopистaння фiнaнсoвих pесуpсiв зa екoнoмiчними
елементaми нa пiдпpиємствaх в 2013-2015 poкaх
Витpaти

2013
2014
2015
усьoгo poслин твapинн усьoгo poслинн твapи усьoгo poслин твapинн
ництвo ицтвo
ицтвo нницт
ництвo ицтвo
вo
нa
9,7
9,3
10,7
9,1
8,6
10
9,1
8,8
9,7

Витpaти
oплaту пpaцi
Вiдpaхувaння нa
сoцiaльнi зaхoди
Мaтеpiaльнi
витpaти
Aмopтизaцiя
oснoвних зaсoбiв
Iншi витpaти

2,9

2,8

3,2

3,2

3,1

3,6

3,1

2,9

3,6

69,3

65,5

76,6

70

65,9

78,4

71,2

68,2

78,8

5,8

6,6

4,2

5,3

5,9

3,9

4,9

5,4

3,6

12,3

15,8

5,3

12,4

16,5

4,1

11,7

14,7

4,3

Нaйбiльшу питoму вaгу в склaдi викopистaння фiнaнсoвих pесуpсiв
зaймaють мaтеpiaльнi витpaти. Вiдпoвiднo в 2013, 2014 тa 2015 poцi ця питoмa
вaгa стaнoвить 69,3%, 70% i 71,2%. Oтже, сiльськoгoспoдapськi пiдпpиємствa є
мaтеpiaлoмiстким. Чaсткa витpaт нa oплaту пpaцi в 2013 дopiвнює 9,7%, в 2013
poцi - 9,1%, в 2011 - 9,1%. Велику питoму вaгу склaдaють iншi витpaти (12,3%;
12,4% i 11,7%) в oснoвнoму це opенднa плaтa зa пaї .
Oтже, poзглянутi пoкaзники стaну фiнaсoвих пiдпpиємств Укpaїни
свiдчaть, щo дaнa гaлузь мaє пoзитивну динaмiку poзвитку.
Вiд ефективнoї opгaнiзaцiї тa пpaвильнoгo упpaвлiння фiнaнcoвими
pесуpсaми пiдпpиємcтвa зaлежить як йoгo фiнaнcoвo-екoнoмiчний cтaн, тaк i
йoгo пoлoження нa pинку в cучacних кoнкуpентних умoвaх. Упpaвлiння
фiнaнcoвими pеcуpcaми – це пpoцеc пpийняття ефективних упpaвлiнcьких
piшень, якi пoєднують у coбi дocвiд пpoфеcioнaлiв i певнi умoви, щo
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cклaдaютьcя в кoнкpетний мoмент чacу i пoтpебують викoнaння oпеpaтивних i
cтpaтегiчних

зaвдaнь.

пiдпpиємcтвa

являє

Cиcтемa
coбoю

упpaвлiння

чacтину

фiнaнcoвими

зaгaльнoї

cиcтеми

pеcуpcaми
упpaвлiння

пiдпpиємcтвoм, a тaкoж є cукупнicтю фopм, метoдiв i пpийoмiв.
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О.Е. Сосновська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
У статті визначено сутність проблемного кредиту, проведено класифікацію
проблемних кредитів із позиції регулювання, визначено основні причини та
наслідки появи проблемної кредитної заборгованості; досліджено сучасний
стан проблемних кредитів в банківській системі України та методи
державного та внутрішньобанківського управління ними.
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внутрішньобанківське регулювання.
Банки за своїм призначенням бути одним із найбільш надійних інститутів
суспільства, основою стабільності економічної системи держави. В умовах
становлення ринкових відносин, нестійкого правового і економічного
середовища, недостатньої підтримки з боку держави банки практично
самостійно повинні не тільки зберігати, але й сприяти зростанню коштів своїх
клієнтів. Тому першочергового значення в щоденній діяльності банків набуває
професійний менеджмент управління ризиками.
Кредитування є найважливішим напрямком здійснюваних банком
активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від
третини до половини всіх активів банку. У структурі балансу банку кредитний
портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що
має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішного кредитування –
забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних
операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління
кредитним портфелем. Досягнути ж цього можна завдяки вивченню
теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління
кредитним портфелем комерційного банку.
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Багатоаспектні проблеми управління кредитним портфелем комерційного
банку досліджувались як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі. Проблеми
вдосконалення
управління

функціонування

кредитним

банківської

портфелем

банку,

системи,
привертають

зокрема

процесу

увагу

багатьох

вітчизняних учених, серед яких потрібно відзначити А.С. Гальчинського,
А.М. Мороза, С.С. Осадця, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, В.Д. Базилевич,
І.В. Сало, О.Д. Вовчак, І.О. Барановський, Л.О. Примостка, М.І. Савлук, а
також Дж. Бессис, П. Роуз, О.І. Лаврушин та ін.
Метою статті є вивчення сутності поняття «проблемний кредит»;
визначення причин та наслідків появи проблемних кредитів для банку;
класифікація проблемних кредитів з позиції регулювання; дослідження
поточного стану проблемної заборгованості та визначення проблем, котрі
спровокували тенденції росту обсягів проблемних кредитів в банківських
установах України; визначити основні методи управління проблемними
кредитами та обґрунтувати необхідність їх використання.
Аналіз наукової літератури виявив, що поняття ―проблемна кредитна
заборгованість‖

(problematic

credit

indebtedness),

―проблемний

кредит‖

(problematic loan), ―недіючий кредит‖ (non-performing loan), ―знецінений
кредит‖ (impaired loan), ―негативно класифіковані активи‖ (adversely classified
asset), ―токсичні активи‖ (toxic assets), ―поганий кредит‖ (bad loan),
―прострочена заборгованість‖, ―безнадійні борги‖ (bad debts) використовуються
як взаємозамінювані, тоді як загальновизнане визначення поняття ―проблемний
кредит‖ відсутнє, а національні стандарти обліку проблемних кредитів мають
істотні відмінності, що значно ускладнює аналіз їх динаміки на міжнародному
рівні (рис. 1).
Для подальшого дослідження уточнено визначення понять ―проблемний
кредит‖ і ―потенціально проблемний кредит‖, описано їх відмінності та
взаємозв‘язок для використання при подальшому аналізі статистичної
інформації:
Проблемний кредит – сума кредиту, по якому кредитор має об‘єктивні
підстави очікувати на збитки, які можуть бути достовірно розраховані і
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впливатимуть на потоки коштів кредитора, пов‘язаних з цим кредитом, через
погіршення фінансового стану боржника, істотне зниження якості або втрати
забезпечення, а також фактори організаційно-психологічного характеру. По
проблемних

кредитах

може

існувати

або

не

існувати

прострочена

заборгованість.
Проблемний кредит –

Базельський комітет із
банківського нагляду

Міжнародний
валютний фонд

Міжнародна
фінансова корпорація

Федеральна резервна
система США

Національний банк
України

кредитний продукт, який характеризується серйозними порушеннями
строків виконання зобов‘язань перед банком, ознаками погіршення
фінансового стану боржника, істотним зниженням якості або втратою
забезпечення

зобов‘язання, по якому повне погашення є сумнівним
внаслідок неадекватного фінансового стану позичальника або
стану забезпечення, а прострочення сплати основного боргу
та/або процентів перевищує 90 днів
кредит, по якому зафіксовано істотні порушення строків
здійснення платежів за договором (по основній сумі або
процентах)
кредит або позика, які не приносять доходів (тобто процентних
платежів) і виплата процентів по яких затримується більш як на
90 днів
недіючі кредити, негативно класифіковані кредити: кредити,
класифіковані як ―сумнівні‖ та ―безнадійні‖

Рисунок 1. Визначення поняття ―проблемний кредит‖
Потенціально проблемний кредит – сума кредиту, по якому немає
простроченої заборгованості, але не виконуються інші (не грошові) умови
договору та/або існує ряд ознак інформаційного, юридичного, ринкового,
фінансового, організаційно-психологічного характеру, що в комплексі вказує на
велику імовірність виникнення простроченої заборгованості та переходу кредиту
до проблемних у майбутньому, якщо банком не буде вжито певних превентивних
заходів.
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В основі ефективного управління проблемними кредитами лежить
своєчасне виявлення проблемної та потенціально проблемної заборгованостей,
тому основні фактори погіршення якості кредитів було класифіковано залежно від
джерела їх виникнення – на стороні банку, позичальника, або з боку зовнішніх
факторів. Для визначення ознак проблемної заборгованості банк використовує
аналіз бухгалтерської та фінансової звітностей; особисті контакти з боржником;
повідомлення від ―третіх‖ осіб та інших відділів банку. Залежно від джерела для
позичальника, ознаки проблемних кредитів класифіковано як зовнішні та
внутрішні, залежно від суті – як фінансово-економічні та організаційнопсихологічні. За ступенем впливу на спроможність боржника повернути кредит у
встановлений строк – як попереджуючі (навіть під впливом певних негативних
обставин він здатний відновити кредитоспроможність, а з боку банку необхідні
посилений моніторинг динаміки виявленої ознаки та попереджуючі заходи);
тривожні (відбулися зміни, що істотно впливають на господарську діяльність
боржника, тому кредитор повинен переходити від моніторингу до проактивних
дій); дефолтні (свідчать про неспроможність позичальника виконати умови
кредитного договору).
Найбільш узагальнена класифікація банківських стратегій з управління
проблемними кредитами передбачає їх поділ на 2 основних типи –
централізована (реалізується

регулятивним органом на макрорівні) та

децентралізована (реалізується на рівні кожного окремого банку). Вирізняють
класифікацію банківських стратегій за групами: радикальна, інерційна
(непряма) та оздоровча (пряма). Відмітною характеристикою стратегії є
результат її реалізації: в першому випадку змінюються банк-кредитор шляхом
реорганізації, законодавче середовище у державі тощо; у другому випадку –
кредит залишається на балансі банку на декілька років, протягом яких
продовжується співробітництво банку і боржника; у третьому – кредит
погашається і списується з балансу банку.
Світова фінансова криза негативним чином вплинула на якість кредитних
портфелів, яка значно знизилася в результаті масового неповернення кредитів
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як суб‘єктами господарювання, становила лише 1,3%, то у 2015 році відбувся
значний скачок до 13,5%.
Так, починаючи з 2008 року частка простроченої заборгованості з кожним
роком зростала, досягнувши максимального значення на той період у 2011 році,
та склала 11,2%. А як показує світова практика, коли рівень проблемної
заборгованості клієнтів в кредитному портфелі банку перевищує 10%, то
виникає загроза економічній безпеці банку [4].
Причин різкого зростання рівня проблемних кредитів у банківській
системі 2008–2011 рр. багато, проте у сукупності вони були зумовлені як
внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Найбільше на ці процеси вплинуло
погіршення економічної ситуації України, а саме: зниження обсягу ВВВ і
промислового виробництва, девальвація національної валюти, погіршення
фінансового стану позичальників, втрата ринків збуту експортерами. Значний
вплив мало також погіршення внутрішньо системних банківських тенденцій,
що проявилося у збільшенні частки валютних кредитів у кредитному портфелі
банків, скорочення обсягів та відсутність зовнішніх джерел фінансування, які є
дешевшими за внутрішні [2]. За період з 2011 до 2014 року частка проблемної
заборгованості в загальному обсязі наданих кредитів скорочується. У 2012 році
обсяг простроченої заборгованості у кредитному портфелі банків країни
становив 9,6% і зменшився на 5332,7 млн. грн. щодо показників 2011 року.
Протягом наступних років також спостерігаються позитивні тенденції, що
виразилися в скороченні частки простроченої заборгованості у загальній сумі
кредитів від 8,9% у 2013 до 7,7% у 2014 р. Такі тенденції зумовили: якісна
робота банків з проблемними активами, реструктуризація кредитів в іноземній
валюті, співпраця з колекторськими організаціями, рефінансування проблемних
кредитів, впровадження програм лояльності, більш поміркована політика банків
на кредитному ринку. Окрім вищезазначених заходів банки використовували
підвищення вимог до постачальників, списанням безнадійних кредитів. У 2015
році обсяг простроченої заборгованості зріс майже на 95 млн. грн., порівнюючи
з показником 2014 року. Зростання частки проблемних кредитів в 2015 році
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зумовлено погіршенням фінансового стану позичальників у результаті складної
політичної ситуації, економічної кризи, девальвації гривні, інфляційних
процесів в Україні, а також ведення бойових дій на її території [4].
Протягом 2014 року як з боку суб‘єктів господарювання, так і з боку
населення активно вилучались строкові кошти, в той час як залишки коштів на
поточних рахунках збільшувались.
Причинами вилучення строкового ресурсу з боку суб‘єктів господарської
діяльності є економічна та політична нестабільність в державі, що зумовила
виникнення фінансових труднощів, а також обмеженість доступу до кредитних
ресурсів. Таким чином, підприємства змушені були вилучати власні депозити
для фінансування поточної діяльності. У випадку ж з фізичними особами –
вилучення строкових депозитів відбувалась на фоні зниження реальних доходів
населення за одночасного підвищення рівня інфляції, а також зростання
недовіри до банківської системи.
Зобразимо на рисунку 2. ТОП-10 комерційних банків України з
проблемними портфелями у 2014 році.
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Рисунок 2. ТОП-10 комерційних банків України з проблемними
портфелями у 2014 році, %
Найпроблемніший кредитний портфель за даними рейтингу Forbes 2014
року належить UniCredit Bank, на який припадає найбільша частка безнадійних
759

кредитів 33,2 % та частка недіючих кредитів близько 37,1 %. Що стосується
інших банків України з проблемними портфелями, частка їх безнадійних та
недіючих кредитів також доволі висока. Закриває десятку цього рейтингу ОТП
Банк якому налужить 10,7 % безнадійних кредитів, що на 22,5 % менше ніж у
лідера даного рейтингу та 16,1 % недіючих кредитів, що на 21 % менше ніж у
ОТП Банку.
Необхідно зазначити той факт, що стрімке збільшення частки проблемної
заборгованості

в

кредитному

портфелі

банку,

згідно

банківського

законодавства України, зумовлює значні відрахування в резерви на покриття
втрат за кредитними операціями. Високі показники резервів під активні
операції свідчать про низьку якість активів банку та зменшують розмір
потенційного прибутку [1]. Таким чином, частка резервів за активними
операціями банків у 2008–2015 роках повторює тенденцію за часткою
простроченої заборгованості за кредитами. Так, показник відношення обсягу
резервів під активні операції банків до обсягу наданих кредитів збільшився від
4,2% у 2008 році до 19,7% у 2011 році, тобто зріс більше, ніж у 4,5 рази.
Починаючи з 2012 року цей показник почав поступово зменшуватися і у 2014
році склав 14,4%, разом з цим спостерігалося зростання обсягів кредитного
портфеля банків. Це свідчить про деяке покращення якості кредитів. Проте у
2015 році відбулося збільшення цього показника до 20,4%. Отже, обсяг
проблемних кредитів у кредитному портфелі банку є головним показником
його якості. Варто зазначити, що Національний банк України розглядає лише
«прострочену»

частину кредитів

і

не

враховує

реструктуризовані

та

пролонговані кредити, тобто реальний обсяг проблемних кредитів в банках
України значно більший. Дані про сукупний проблемний кредитний портфель
українських банків можна отримати лише за допомогою експертних оцінок. Так
наприклад, міжнародне рейтингове агентство Фітч Рейтинг (Fitch Ratings)
вважає, що поки що українським банкам не вдалося досягти помітного прогресу
в скороченні обсягів проблемних кредитів, частка яких у портфелі банків
становить 45-50%. А агентство Стендад енд Пурз (Standard & Poor‘s) оцінює
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обсяг проблемних кредитів у близько 40% сукупних кредитів банківської
системи України [3].
Нині

банківські

установи

держави

повинні

застосовувати

як

внутрішньобанківські, так і зовнішні методи управління проблемними
активами.
На рівень проблемної заборгованості банківських установ мають змогу
впливати такі суб‘єкти:
– держава (в особі Національного банку, інших контролюючих органів та
установ, комітети Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України);
– банківські установи (в особі акціонерів, членів правління, аналітичних
підрозділів);
– спілки та інші об‘єднання банківських установ, покликані відстоювати
інтереси кредиторів з окремих питань.
Зазначені суб‘єкти можуть брати пряму чи опосередковану (через своїх
представників) участь у розробці регламентуючих документів, спрямованих на
регулювання проблемних активів банківських установ держави. Проте,
головним регулятором кредитних відносин в Україні є держава.
До методів управління проблемними кредитами, які застосовуються
державою,

належать:

розробка

рекомендацій

банківським

установам,

затвердження положень з основних проблем щодо збору проблемних боргів та
запровадження тимчасових адміністрацій у проблемні банківські установи.
Для успішного управління власною діяльністю банківські установи мають
розуміти, до якого виду належить проблемний кредит. Основними причинами
зростання частки простроченої заборгованості у кредитних портфелях банків
України на сучасному етапі є: погіршення фінансового стану позичальників в
результаті економічної кризи, скорочення обсягів ВВП та промислового
виробництва, девальвації гривні, інфляційних, ведення бойових дій на Сході, а
також скорочення обсягів та відсутність зовнішніх джерел фінансування. Варто
наголосити, що проблемний кредит несе загрозу для банку у вигляді
фінансових збитків, зниження репутації банку, втрати ліквідності та
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відволікання коштів до резервів через погіршення якості активів. Управління
проблемними кредитами може проводитися на двох рівнях: державному та
внутрішньобанківському. Завдяки нормативним документам НБУ банківські
установи, котрі кредитують позичальників, мають змогу оперативніше та
результативніше повертати різного роду проблемні борги. Також банки можуть
власними зусиллями регулювати проблемну заборгованість, як застосовуючи
превентивні заходи – для попередження виникнення проблемних кредитів, так і
активізуючи роботу з поліпшення сформованого кредитного портфеля, з метою
зменшення власних збитків внаслідок непогашення кредиту. Крім того,
стягненню проблемної заборгованості може сприяти подальший розвиток
незалежних професійний учасників ринку, котрі займаються стягненням
проблемних боргів.
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В статті проаналізовано сучасні тенденції ухилення від сплати прямих
податків. Окреслено основні фактори, що викликають порушення податкового
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правові норми, показники оподаткування.
Процес ринкових перетворень в Україні та становлення власної системи
оподаткування супроводжується таким негативним явищем, як ухилення від
сплати податків.
В економічному плані це проблема державної ваги, оскільки саме податки
забезпечують фінансову базу держави й виступають головним знаряддям
реалізації її економічної політики. А несплата їх призводить до тяжких
наслідків – бюджетного дефіциту та гальмування економічного розвитку
держави.
Питаннями податкової політики займалися і займаються багато вчених і
дослідників, а саме: Артеменко Ю.А., Бронюк О.В., Василевська Г.В., Воронова
Л.К., Голишевська Л.В., Мельник П.В., Новосельська Л.І., Процьків А.Р.,
Тарангул Л.Л., Швець А.Г. та інші. Але напрямки вдосконалення податкової
політики України потребують подальшого вивчення і аналізу.
У сучасній податковій теорії й практиці розмежовується власне ухилення
від сплати податків, тобто зменшення платниками податків своїх фіскальних
обов‘язків перед державою забороненими законом способами, на «обхід»
податків, коли фіскальному суб‘єктові вдається повністю або частково
уникнути оподаткування, не порушуючи при цьому діючих правових норм.
Отже, є два напрямки ухилення від податків: легальний і нелегальний,
хоч їх можна аналізувати й сукупно, як інтегральне поняття. Для цього
використовуються

коефіцієнт

податкових

розходжень

та

коефіцієнт

оподаткування.
Перший коефіцієнт вираховується виходячи з масштабів ухилення, а
також адміністративних затрат на утримання податкової служби. Другий
обчислюється як відношення реальної суми зібраних податків до потенційно
можливої їх суми за умови відсутності ухилення. В цілому коефіцієнт
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оподаткування оцінюється величиною в 92 – 94%, хоч є помітні коливання його
значення за різними групами платників: трудові доходи за наймом – найвищий
коефіцієнт, доходи від бізнесу, від нерухомого майна, від сільського
господарства – найнижчий коефіцієнт 1 .
Ухилення від сплати податків є протиправним діянням і карається в
передбаченому законом порядку. Так, у 2010 році українські органи податкової
поліції викрили 3464 кримінальних прояви ухилення від сплати податків, у
2011 р. – 5919; порушено 3293 кримінальні справи у 2012р., а в 2013р. – 5682,
викрито також 6265 інших злочинів, пов‘язаних із незаконною діяльністю
посадових осіб перевірених комерційних структур у 2012р., а в 2013р. – 6224.
До бюджету донараховано у 2012р. 20,5 млн. грн., у 2013р. – 368,7 млн. грн.
До кримінальної відповідальності в 2013р. притягнуто понад 12,3 тис.
осіб, із них 6,1 тис. – злісних неплатників податків (у 2011– 3,6 тис.), на яких до
суду подано у 2013р. 1771 кримінальну справу, в 2012. – 665справ.
До бюджету донараховано 726 млн. грн. Наведені дані свідчать, що хвиля
податкової злочинності в нашій державі зростає й далі. Досліджуючи проблему
легального скорочення розмірів податкової платні, деякі автори оперують
термінами ―податкове планування‖, ―мінімізація податків‖ та ―податкове
маневрування‖.
Основою

податкового

планування

є

найповніше

і

найточніше

застосування всіх дозволених нормативно-правовими актами пільг, знання та
вміле використання прогалин, які є в податковому законодавстві, облік позиції
податкової адміністрації, а також фінансової й інвестиційної політики держави.
Формально такі дії не суперечать закону, а отже, й до осіб, які їх здійснюють,
не можуть бути застосовані будь-які санкції.
Своєрідним способом ухилення від сплати податків без порушення
закону є мінімізація податкових внесків. На думку А. Соколова, один із
варіантів мінімізація податкових зобов‘язань – непряме оподаткування.
Основним класифікаційним критерієм при розподілі податків на прямі і
непрямі виступає можливість перекладання податкового тягаря – ―таке
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викликане податком змінювання цін товарів та послуг чи така ж зумовлена
податком перешкода цьому змінюванню, при якому платник отримує
можливість тією чи іншою мірою перенести тягар податку на інших осіб, тобто
чи на своїх покупців (випадок прямого перекладання), чи на своїх
постачальників (випадок зворотного перекладання)‖ [3].
Таким чином, остаточним платником прямих податків стає особа, яка
безпосередньо отримує дохід, володіє майном і т. ін., а непрямі податки сплачує
споживач товару, на якого податок перекладається шляхом надбавок до ціни.
Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що ухилення від сплати та
обхід податків – комплексне поняття, якому властиві такі загальні риси:
-

по-перше,

вони

завдають

серйозних

збитків,

одному

з

основоположників постулатів податкового права – принципу справедливого
оподаткування, оскільки діють змогу уникнути податкового тягаря або значно
зменшити його розміри, тоді як інші платники податку виконують свої
фінансові обов‘язки перед державою в повному обсязі. Це особливо відчутно в
ситуаціях, коли масштаб ухилення від оподаткування досягає значних розмірів
і призводить до підвищення податкової ставки з метою забезпечення
відповідного рівня державних доходів.
-по-друге, прагнення платників податків уникнути оподаткування
легальним або нелегальним шляхом зумовлене одними й тими ж причинами,
але провідна роль серед них належить економічним факторам. За даними
органів податкового контролю, фіскальний суб‘єкт, що має добре економічне
становище, зазвичай старається повністю виконати податкові обов‘язки. А
платник, який зазнає великих фінансових труднощів, нерідко вважає, що зможе
розв‘язати

свої

грошові

проблеми

завдяки

самостійному

зменшенню

покладеного на нього податкового тягаря.
Очевидно, дана ситуація пояснюється тим, що податок являє собою
форму примусового вилучення приватної власності в скарбницю держави, тому
цілком природна спроба фіскальних суб‘єктів протидіяти податковим акціям
публічної влади.
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І, нарешті, складність податкової системи, незрозумілість законів та її
постійне

оновлення

створюють

технічні

передумови

для

податкового

маневрування й здійснювання правопорушень у фіскальній сфері.
Ухилення від сплати податків як феномен, дуже поширений у ринковій
системі господарювання і заслуговує на найпильнішу увагу. Підприємці
частково (а іноді й цілком) ухиляються від податкових зобов‘язань,
використовуючи незаконні методи, а саме: приховуючи свої доходи,
перебільшують витрати на виробництво продукції, фабрикують податкові
знижки, підкуповують податкових чиновників.
Однак у незаконному ухиленні від податків, здебільшого, немає
необхідності, оскільки можна досягти цієї мети, діючи в межах закону. В цьому
й

полягає

майстерність

легального

ухилення

від

податків.

Платник

використовує закони з корисливою метою. Можна ухилитися від податків у
зв‘язку з наявністю у фіскальному законодавстві легальних ―податкових лазівок
та обновок‖.
З юридичної точки зору таке ухилення від сплати податків не є
протиправним діянням. Джерела законних форм ухилення знаходяться у
павутиноподібній структурі сучасного бізнесу та господарських зв‘язків, у
величезній складності фіскального законодавства в умовах ринкової економіки.
В інвесторів та доходоодержувачів з‘являється можливість без формального
порушення закону обійти податок, використавши ділові операції та юридичні
нюанси для ухилення від фіскального обов‘язку. Діють ці способи й на рівні
національної економіки, й у масштабах світового ринку.
Існує безліч легалізованих методів ухилення від сплати податків, в тому
числі і прямих:
- штучне збільшення витрат виробництва;
- прискорене списання амортизації;
- використання транснаціональними монополіями податкових ―канікул‖,
―гаваней‖, ―сховищ‖, ―оазисів‖, ―системи опціонів‖;
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- дарування, застосування ліберальних правил списання ―безнадійних
боргів‖;
- вкладання коштів в облігації місцевих органів влади, а також у
благодійні і довірчі фонди.
Способи

ухилення

від

податків

безперервно

вдосконалюються,

пристосовуються до умов економічного життя, які постійно змінюються.
Найпоширенішими податковими порушеннями є внески до фондів
політичних партій, під виглядом ділових витрат, угоди з постачальниками в
обхід податкових законів.
Податковими порушеннями є також недодержання закону, яке полягає у
зменшенні або збільшенні податку, а також несвоєчасна сплата або
недодержання переплаченої суми податків тільки через незнання законів і
розпоряджень. Ще один вид податкових зловживань – приховування доходів,
обман, втеча від податків. У таких випадках платник податків або його
представник свідомо зменшує податок, який підлягає сплаті, або несвоєчасно
сплачує його. Приховування здійснюється, головним чином, через подання
неправильних декларацій про доходи або відкуп податкових чиновників. Втеча
від податків може бути односторонньою (за участю тільки платника податків)
або двосторонньою (при згоді або за допомогою корумпованого державного
чиновника).
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також проблеми їх фінансового забезпечення в Україні. Запропоновано способи
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тісно

пов‘язано

з

функціонуванням комунальної сфери як пріоритетної і соціально значущої
складової

системи

життєзабезпеченню

господарювання,
населення

що

та суб‘єктів

виконує

функцію

по

господарювання. Діяльність

комунальної сфери створює необхідну основу для розвитку та ефективного
функціонування економіки країни в цілому.
Фінансові проблеми підприємств комунальної форми власності в Україні
з року в рік загострюються, виростаючи з місцевих (локальних) до галузевих і
соціально-економічних, що становлять загрозу національній безпеці. Це
викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування поточної
діяльності й розвитку комунального господарства, а з другого – недостатніми
коштами, що виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й безпосередньо
підприємства. Саме тому сьогодні актуальним є питання, щодо вдосконалення
фінансування підприємств комунальної форми власності та пошук нових
джерел фінансування.
Дослідженням фінансового забезпечення підприємств комунальної
форми власності присвячено чимало наукових праць таких фахівців, як:
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Комунальна власність – це конкретне майно, фінансові та інші ресурси,
що належать територіальній громаді. Об‘єктами комунальної власності є майно
органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства та організації,
майнові частки в статутних фондах господарських товариств, природні ресурси,
об‘єкти соціальної інфраструктури, місцевий бюджет, позабюджетні фонди,
цінні папери. На практиці у комунальній власності знаходяться заклади
соціальної сфери, майно органів місцевого самоврядування, підприємства
житлово-комунального господарства та місцевий бюджет.
В структурі комунальної власності, що склалася в Україні переважають
об‘єкти, які є потенційними фінансовими центрами-реципієнтами: освіта –
36,3%; державне управління – 23,3%; охорона здоров‘я та соціальна допомога –
9,5%; колективні, громадські та особисті послуги – 8,5% [1, с.131].
Фінансова діяльність підприємств комунальної форми власності має деякі
особливості. Діяльність таких підприємств має комплексний міжгалузевий
характер і безпосередньо впливає на умови проживання, праці та відпочинку
людей. Мета їх діяльності – якісне обслуговування замовників та населення
щодо надання відповідних послуг. Ці підприємства, які є складовою місцевого
господарства,

мають

специфіку

організації

фінансових

відносин.

Так

підприємства частково утримуються з місцевих бюджетів. Фінансова діяльність
підприємств комунальної форми власності опосередковує собою систему
грошових відносин, які виникають у зв‘язку з формуванням та використанням
фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування
відтворювального процесу і соціальної сфери.
Фінанси

комунальних

підприємств

відіграють

важливу

роль

у

забезпеченні стабільного функціонування комунального сектора місцевої
економіки, наданні цим сектором громадських послуг.
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Принципи функціонування фінансів підприємств єдині для всіх видів і
форм підприємницьких структур. Проте в організації фінансів, структурі
джерел фінансових ресурсів, розподілі й використанні одержаного прибутку,
взаєморозрахунків із бюджетом є певні відмінності. Ці відмінності пов'язані з
формою власності, видом діяльності, технологічними особливостями процесу
виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг.
Функціонування фінансів комунальних підприємств в Україні має такі
особливості [4]:
частина комунальних закладів не мають самостійних банківських рахунків,
а лише субрахунки (школи, дитячі садки);
фінанси підприємств комунальної власності функціонують на основі
законодавства, яке регламентує діяльність усіх господарських структур в
економіці України;
використання фінансових ресурсів підприємств комунальної власності має
свої особливості, їхній прибуток розподіляється в порядку, визначеному
відповідними місцевими радами згідно зі статутом цих підприємств; статути
затверджуються місцевими радами, яким належать вказані підприємства;
прибуток підприємств комунальної власності підлягає оподаткуванню;
100% податку на прибуток комунальних підприємств зараховується до
бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;
місцеві ради можуть надавати пільги, або повністю звільняти від
оподаткування підприємства комунальної власності в тій частині, в якій ці
податки зараховуються до відповідних місцевих бюджетів;
комунальні підприємства мають самостійні фінансові баланси, їхні рахунки
не

об‘єднуються

з

бюджетними

рахунками

органів

місцевого

самоврядування;
більшість установ і організацій, що перебувають у комунальній власності, є
самостійними юридичними особами і фінансуються за рахунок місцевих
бюджетів на основі кошторисів;
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фінанси комунальних підприємств обліковуються в складі фінансів
державного сектора економіки.
Враховуючи

особливості

комунальної

сфери,

під

фінансовим забезпеченням цієї сфери пропонується розуміти відносини щодо
формування
споживачів

та

розподілу

комунальних

фінансових
послуг,

ресурсів,

банківських

що

установ,

надійшли

від

контрагентів,

державного та місцевих бюджетів для виконання покладених на неї завдань,
підвищення ефективності функціонування суб‘єктів господарювання цієї
сфери.
До основних джерел фінансового забезпечення суб‘єктів господарювання
комунальної сфери можна віднести:
– оплата послуг споживачами – надходження коштів за спожиті
комунальні послуги;
– бюджетне фінансування – надання коштів з державного та місцевих
бюджетів у вигляді дотацій, субсидій та субвенцій;
– кредитування – надання довгострокових та короткострокових кредитів
державою та суб‘єктами кредитної система на принципах повернення,
платності, строковості та забезпеченості;
– інвестування – залучення грошових коштів інвесторів, з метою
отримання додаткового доходу або інших економічних вигід ;
– лізинг – надання майна в платне користування і на певний строк з
метою одержання додаткового доходу.
Загальну схему фінансового забезпечення комунальної сфери в умовах її
реформування представлено в наступному вигляді (рис. 1). Особливої уваги
серед джерел фінансового забезпечення комунальної сфери заслуговують
кошти споживачів комунальних послуг та кредити.
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дані фінансової
звітності, тарифні
ставки, методичні
вказівки та ін.

Нормативно-правова
база
Закони Верховної Ради,
Укази Президента,
Постанови Кабінету
Міністрів, накази, листи
міністерств і відомств та ін.

Методи
Планування,
стимулювання,
ціноутворення,
оподаткування,
страхування

ФІНАНСОВИЙ СТАН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Рис. 1 Схема фінансового забезпечення комунальної сфери
Використання коштів споживачів, як джерела фінансових ресурсів,
можливе лише за наявності їх економічної зацікавленості. В якості гаранта
виступить попередня оплата цими коштами комунальних послуг, що будуть
спожиті в майбутніх періодах, а в ролі економічного фактору виступить
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гарантування оплати послуг в обсязі залучених коштів за тарифами діючими на
момент внесення коштів.
Залученню кредитних ресурсів перешкоджає їх висока вартість в
порівнянні з низькою рентабельністю підприємств комунальної сфери та
відсутністю інвестиційно-привабливого середовища.
Разом з тим, постає питання про визначення критеріїв рівня достатності
фінансового забезпечення. Оскільки, комунальна сфера є монополією, а майно
суб‘єктів господарювання комунальної сфери є власністю територіальної
громади то необхідно окремо розглядати фінансове забезпечення необоротних
та оборотних активів.
З метою підвищення ефективності фінансового забезпечення необхідно
враховувати ряд факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які
здійснюють на нього безпосередній вплив (рис. 2).
Фактори впливу на фінансове забезпечення

Внутрішні

Зовнішні

Бюджетна політика

Впровадження технологій

Податкова політика

Підвищення якості фінансового
менеджменту

Амортизаційна політика

Скорочення витрат

Інвестиційна політика
Вдосконалення технічної бази
Впровадження енергозберігаючих
технологій
Ефективне використання трудових і
матеріальних ресурсів

Кредитна політика
Цінова політика
Платоспроможність та
платіжна дисципліна

Рис.2 Фактори впливу на фінансове забезпечення суб’єктів
господарювання комунальної сфери
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Під час розгляду достатності фінансового забезпечення суб‘єктів
господарювання комунальної сфери, в залежності від рівня фінансової
забезпеченості необоротних і оборотних активів можна виділити три групи
суб‘єктів господарювання.
В основі визначення рівня фінансової забезпеченості покладено значення
показника «чистий грошовий потік» [5, с. 142].
До першої групи, або фінансово-забезпечених слід віднести суб‘єктів
господарювання, в яких надходження обсягів фінансових ресурсів від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності значно перевищують обсяги
їх видатків.
До другої групи, або до недостатньо фінансово-забезпечених суб‘єктів
господарювання, відносяться підприємства в яких обсяги надходження
фінансових ресурсів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
майже повністю відповідають обсягам їх видатків.
У разі якщо обсяги видатків фінансових ресурсів перевищують обсяги їх
надходжень, то це свідчить про фінансову незабезпеченість суб‘єктів
господарювання комунальної сфери.
Джерелом формування фінансового забезпечення є фінансові ресурси, а
отже дослідження фінансового забезпечення неможливе без розгляду питання
щодо сутності фінансових ресурсів.
З огляду на те, що місцева влада з року в рік змушена працювати в умовах
обмеження власних фінансових ресурсів і глибокої залежності від державного
бюджету,

а

місцеве

житлово-комунальне

господарство

знаходиться

у

катастрофічному стані, що сприяє негативним соціальним настроям у
суспільстві, органами місцевого самоврядування продовжуються прийматись
рішення про відчуження комунального майна без впровадження системи
планування та управління бюджетними коштами в середньостроковій
перспективі. Здебільшого рішення про відчуження майна та використання
коштів від його продажу приймаються без прийняття бюджетних програм, які
передбачають обґрунтованість прийнятих управлінських рішень та визначення
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ефективності використання бюджетних коштів за встановленими показниками.
Це свідчить про превалювання фіскальних чинників під час відчуження та
управління комунальним сектором економіки. Сучасна система фінансового
забезпечення

місцевого

самоврядування

в

Україні

скоріше

стимулює

споживацькі настрої у витрачанні коштів, а не активну мобілізацію коштів з
можливих джерел. Вона спрямована на підтримку не самодостатніх (тих, що
володіють власною фінансовою базою), а дотаційних територіальних громад та
регіонів, оскільки діє правило – чим менше коштів поступає до місцевих
бюджетів за рахунок власних джерел, тим більше вилучень слід чекати в
наступному бюджетному році. І навпаки, чим менше таких надходжень, тим
більше коштів поступає до місцевих бюджетів коштів з державного бюджету.
Органи місцевого самоврядування не мають стимулів для більш ефективного
розвитку інфраструктури, оскільки вигідніше залишатися реципієнтом, ніж
переходити у розряд донорів [6, с. 109-113].
Отже, цілком очевидним на сучасному етапі розвитку України та її
регіонів є той факт, що система розробки концепцій, прогнозування,
планування і розробка програм соціально-економічного розвитку повинні стати
структурно-визначальною

складовою

загальної

системи

державного

регулювання, дієвим інструментом реалізації економічної політики держави. В
них повинен бути представлений розгалужений та узгоджений комплекс
перспективних заходів та стратегічних завдань, який уможливлює переведення
економіки

України

на

траєкторію економічного

зростання.

Висновки.

Формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування повинне
бути побудоване на принципово нових підходах і методах, що визначають
політику органу місцевого самоврядування щодо управління об‘єктами права
комунальної власності, враховуючи особливості кожного регіону.
На сьогодні існує безліч проблем пов‘язаних з фінансуванням підприємств
комунальної форми власності.
Удосконалити фінансування таких підприємств можливо декількома
способами. Насамперед необхідно ввести зміни у процес надання бюджетної
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підтримки, так як зовсім відмовитися від дотацій з бюджету не можливо,
враховуючи ту економічну ситуацію, в якій опинилася наша держава. При
цьому необхідно, щоб бюджетна підтримка була чітко визначена в часі,
стимулювала залучення інвестицій та мала програмний та цільовий характер.
Важливою також є зацікавленість підприємств у самофінансуванні, намагання
залучати додаткові фінансові ресурси шляхом співпраці з інвесторами.
Необхідно провести переобладнання підприємств комунальної форми
власності, що сприятиме підвищенню ефективності їх роботи і відповідно
збільшенню фінансових надходжень необхідних для їх діяльності та розвитку.
Цього можна досягти, здійснюючи інвестування підприємств комунальної
форми власності за допомогою лізингу або ж за рахунок передачі комунального
підприємства в концесію. Концесія є сучасним інструментом залучення
інвестицій, за допомогою якого можна забезпечити вирішення багатьох
соціальних проблем міста, змінюючи схему фінансування розвитку соціальної
інфраструктури і модернізації основних фондів комунальних об‘єктів.
Потрібно запровадити відповідний механізм для розв‘язання проблеми
недостатнього фінансування комунальних підприємств і зменшити соціальноекономічне напруження, викликане постійним зростанням тарифів при
одночасному зниженні якості й надійності надання послуг.
Важливо запровадити таку фінансову політику, яка заохочувала б
залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел; гарантувала захист
фінансових інтересів підприємств та місцевих громад; підтримувала процедуру
співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-екологічних і
фінансових цілей розвитку комунального господарства.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА
БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
В статті досліджується основні тенденції формування банківських ресурсів в
сучасних умовах. Наведена динаміка та структура зобов’язань банків України,
депозитів резидентів у розрізі валют, динаміка кредитів в економіку України
за строками.
Ключові слова: комерційний банк, банківські ресурси, клієнти, банківське
обслуговування, депозити.
Економічне зростання і забезпечення сприятливих нормативно-правових
та економічних умов для розвитку банківського кредитування населення
можливі лише за умов ефективного розвитку банківської системи, яка нині є чи
не найбільш стійким і стабільним сегментом національної економіки, і відіграє
важливу роль в забезпеченні оптимального середовища для мобілізації
інвестиційних ресурсів задля структурної перебудови економіки та розвитку
підприємництва.
Відповідно до державної Програми розвитку інвестиційної діяльності
головним чинником фінансового забезпечення інвестиційного процесу в
Україні має стати банківське кредитування. У зв'язку з цим підвищується
значимість банківських установ. Завдяки їхній участі в інвестиційних процесах
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забезпечується

переливання

грошових

капіталів

від

одних

суб'єктів

інвестиційної діяльності (інвесторів, кредиторів) до інших (позичальників), що
сприяє рівномірному розподілу фінансових ресурсів між різними сферами
підприємництва. Власне тому, банківська система повинна бути спроможною
забезпечити великомасштабні інвестиції, особливо у виробничу сферу.
Метою

дослідження

є

розгляд

основних

тенденцій

формування

банківських ресурсів та банківського обслуговування клієнтів та окреслення
шляхів їх удосконалення.
Проведений аналіз економічної літератури з проблематики банківського
обслуговування клієнтів показав, що таким питанням приділяється багато уваги
з боку зарубіжних та вітчизняних фахівців. Зокрема, серед зарубіжних
дослідників ця проблематика досліджується в працях таких відомих вчених –
економістів як Г. Белоглазової, Г. Габбарда, Є. Жукова, Дж. Кейнса,
Ю. Коробова, О. Лаврушина, Ф. Мишкіна, Г. Панової, П. Роуза, П.Самуельсона,
Дж. Сінкі, В. Слепова, У. Шарпа, Ю. Яковца та інших. Фундаментальними з
цієї проблематики є дослідження й вітчизняних науковців: І. Бланка,
О.Барановського, Т. Васильєвої, О. Вовчак, А. Вожжова, І. Гуцала,
О.Дзюблюка, С. Захаріна, Б. Івасіва, Л. Кльоби, М. Козоріз, М. Крупки,
А.Кузнєцової, В. Лагутіна, Б. Луціва, Т. Майорової, О. Малахової, А. Мороза,
А. Пересади, Н. Попової, Б. Пшика, С. Реверчука, М. Савлука, Т. Смовженко,
Г.Стеблій, Р. Тиркала, Н. Шелудько, С. Юрія та інших. Проте, залишається ряд
недостатньо досліджених питань, які потребують додаткового вивчення та
аналізу.
Зазначимо, що розвиток банківського кредитування населення висуває
особливі вимоги до формування відповідної ресурсної бази банків. Перш за все,
це мають бути стабільні ресурси, терміни надходження яких у розпорядженні
банку мають бути адекватними термінам відповідних активів. Можна вважати,
що інвестиційні ресурси банку – це всі види фінансових ресурсів, які
формуються банком з метою здійснення вкладень в інвестиційну діяльність [1,
с.156]. Саме тому, вважаємо за доцільне спочатку зупинитися на питаннях
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формування ресурсів, адже ресурсне забезпечення є одним з ключових
елементів у механізмі банківського кредитування інвестиційної діяльності.
Проаналізуємо динаміку структурних змін за капіталом та зобов‘язаннями по
банківській системі загалом. Найбільш надійним та стійким джерелом ресурсів
для надання інвестиційних кредитів являється власний капітал банку. Так,
капіталізація

банківської

системи

України

стрімко

збільшується:

за

аналізований період (2000-2014 роки) власний капітал банківської системи зріс
більше, ніж у 35 разів.
Проте, у 2009-2010 рр. (внаслідок фінансово-економічної ризи) динаміка
власного капіталу стає негативною, що негативно позначилося на ефективності
роботи банків. А з 2011 року вже спостерігаємо нарощування власного капіталу
установами банків, що є позитивним, оскільки його основним призначенням є
покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе
в процесі своєї діяльності.
Однак, на фоні поступового відновлення довіри до банків та певного
гальмування загальної негативної ситуації в країні, з квітня 2011 року знову
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спостерігаємо зростання обсягів зобов‘язань банків (рис. 1).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

період
Зобов’язання банків, усього, (млн. грн.)
Кошти суб'єктів господарювання, млн.грн.
Кошти фізичних осіб, млн.грн.
Частка коштів фізичних осіб у зобов’язаннях банків, % (права шкала)
Частка коштів суб’єктів господарювання у зобов’язаннях банків, % (права шкала)

Рисунок 1. Динаміка та структура зобов’язань банків України за 2000-2014р.
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Також зауважимо, що починаючи з 2004 року зобов‘язання банків за
коштами залученими на рахунки фізичних осіб перевищували зобов‘язання
банків за коштами залученими на рахунки юридичних осіб. Це говорить про те,
що кошти населення в банках можуть бути головним джерелом для
кредитування інвестиційної діяльності, оскільки займають велику питому вагу
у ресурсній базі банків.
Так, обсяг коштів фізичних осіб стабільно зростав і на початок 2014 року
становив понад 433 млрд. грн. (рис. 2). Таке стабільне зростання свідчило про
наявність довіри населення до банківської системи.
Однак, як свідчить світова практика, у випадку виникнення паніки, такі
кошти достатньо швидко можуть бути вилучені з банківського сектору, що і
трапилося з розгортанням фінансово-економічної кризи в країні у 2010 році:
населення почало масово вилучати кошти із банківської системи, що
спричинило значну втрату ресурсів для банків. Вдалося стримати таку
тенденцію лише завдяки мораторію на вилучення вкладів, запровадженому
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Національним банком наприкінці 2009 р.

період
Зобов’язання банків, усього, (млн. грн.)
Кошти фізичних осіб, млн.грн.
із них строкові кошти фізичних осіб, млн.грн.
Частка строкових коштів у коштах фізичних осіб, % (права шкала)
Ряд4

Рисунок 2. Динаміка та структура коштів фізичних осіб у зобов’язаннях
банків України за 2000-2014 рр.
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Це, з одного боку, підтримало фінансовий сектор і зменшило відплив
капіталів, а з іншого – призвело до падіння довіри до банківської системи з
боку населення. Зменшення довіри – це саме той час, коли позитивна репутація
надійної і стабільної фінансової установи є основним капіталом будь-якого
банку. Більшість українських банків виявилася неготовою до випробування в
жорстких умовах інформаційного пресингу вітчизняних засобів масової
інформації і втрачала свої позиції в рейтингах довіри громадськості.
Досить швидкими темпами зростав й обсяг строкових коштів фізичних
осіб (рис. 2). І так, як на кінець аналізованого періоду у структурі коштів
фізичних осіб більше 80% склали строкові кошти, то вилучення вкладів із
банківської системи особливо болюче вдарило по довгострокових ресурсах
банків, тим самим обмеживши можливості кредитно-інвестиційної діяльності.
Тому, банки для залучення нових і повернення старих клієнтів почали широко
застосовувати наступні заходи, а саме: розробка привабливих для населення
депозитних програм; проведення широких рекламних заходів для залучення
клієнтури;

застосування

цільової

реклами

(по

пошті,

по

телефону);

використання високих відсоткових ставок по вкладах інвестиційного характеру
з виплатою премії по закінченню терміну вкладу та максимальних процентних
ставок за короткостроковими вкладами; виплата постійним вкладникам премії
«за довіру банкові»; залучення коштів населення на вклади, що діють у режимі
поточного рахунку тощо. Оскільки для вкладника вкрай важливим є вільний
доступ до своїх заощаджень [2, с. 50-51]. Скорочення депозитів клієнтів банку в
значних обсягах негативно впливає, а в деяких випадках згубним чином, на
будь-який банк, яким би надійним він не був. Жоден банк не в змозі встояти,
якщо переважна більшість вкладників несподівано достроково забажає
отримати у нього свої кошти. У зв‘язку з цим банки втрачають значну частку
ресурсів, які б могли вкласти в кредитування економіки і, які є вкрай
необхідними для неї у кризовий період. За підрахунками експертів, щорічно в
українських громадян осідає від 2 до 5 млрд. дол. США, які в основному
обслуговують тіньову економіку, в тому числі її кримінальну складову. За
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межами офіційної статистики також залишаються грошові потоки трудових
мігрантів, які, за різними оцінками, становлять за рік від 1 до 3,5 млрд. дол.
США. Отже, як бачимо, в Україні є значні обсяги грошових коштів, які
перебувають в неорганізованих формах і фактично виключені з інвестиційного
процесу. Тому, ті банки, які зможуть запропонувати індивідуальним
вкладникам більший комплекс високоякісних послуг, отримають у своє
розпорядження значні суми додаткових ресурсів.
Варто відзначити й недостатній рівень довіри економічних суб‘єктів до
національних

грошей,

який

формується

насамперед

на

підставі

макроекономічної політики вищих органів державної влади, зокрема уряду та
Національного банку. При високому рівні довіри загальмовуються процеси
доларизації заощаджень, пожвавлюється капіталізація доходів населення,
розширюється

ресурсна

база

банків

тощо.

Однак,

на

нашу

думку,

нестабільність політичної ситуації в Україні у 2009 році була однією з
найважливіших причин того, що навіть в умовах проведення Національним
банком політики стабілізації курсу гривні темпи приросту вкладів населення в
іноземній валюті були вищими від цього ж показника за вкладами в
національній валюті (рис. 3).
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Рисунок 3. Динаміка та структура депозитів резидентів у розрізі
валют в Україні
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Із початком фінансово-економічної кризи в Україні національна грошова
одиниця втратила понад 60% своєї вартості. Це, закономірно, зумовило
зниження довіри до неї з боку населення та переведення гривневих заощаджень
у валютні. Частково зростання валютних вкладів можна пояснити й тим, що в
Україні іноземна валюта виконує функції засобу заощадження через
неспроможність виконання національною валютою своїх базових функцій, а
саме – виступати єдиним засобом нагромадження. За таких умов економічні
суб‘єкти погоджуються на певні збитки (через нижчі процентні ставки за
вкладами в іноземній валюті), однак рівень неприйняття валютних ризиків
залишається дуже високим, що змушує їх не знижувати довіру до іноземної
валюти навіть за нинішніх умов.
Тому, на нашу думку, сьогодні, аби зросла довіра населення до
банківського сектору, треба насамперед, щоб політична влада повернула довіру
до національної економіки. Оскільки політичні ризики є найістотнішими і
жоден потенційний інвестор, чи то окремий індивід, чи власник великого
зарубіжного капіталу, не стануть ризикувати своїми заощадженнями у державі
із нестабільною політичною ситуацією. Адже політична нестабільність в країні
призводить

до

частої

зміни

керівництва

держави,

постійної

зміни

законодавства, вимог до банківських установ тощо. Слід зазначити, що стан
банківської системи є своєрідним дзеркалом політичної ситуації в країні, тому
політична стабільність у державі є досить важливим чинником довіри.
Щодо коштів суб‘єктів господарювання, то за досліджуваний період (20002014 роки) їх динаміка була позитивною до кінця 2009 року. Проте, починаючи
з 2010 року їх частка у зобов‘язаннях банків також зменшилась через вилучення
коштів з банківської системи у зв‘язку з погіршенням фінансової нестабільності
в країні. Однак, на фоні поступового відновлення довіри до банків та певного
гальмування загальної негативної фінансово-економічної ситуації, з квітня 2011
року знову спостерігаємо зростання їх обсягів. У цілому, незважаючи на
позитивні тенденції у динаміці ресурсної бази банків, мають місце і деякі
невирішені проблеми. Передусім це проблема розбіжності у строках залучення
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та розміщення ресурсів, яка гостро стоїть перед українськими банками. Окрім
даної проблеми, на ліквідність банків впливає ще й стабільність ресурсної бази.
Кризові явища у фінансовій системі України загострили цю проблему ще
більше.
Тому, актуальним завданням має стати посилення ролі банків у
формуванні та організованому використанні заощаджень населення, а також
активізація інформаційно-роз‘яснювальної роботи з посилення зацікавленості
населення у формуванні заощаджень та їх розміщенні в банківських установах.
Пошук оптимальних пропозицій у залученні депозитних коштів у реальну
економіку через посередницькі послуги банків стає завданням не окремих
банків, а цілої банківської системи на чолі з НБУ, адже останній несе
відповідальність за формування стабільної фінансової ситуації в державі,
постійно здійснюючи регулювання банківської діяльності [4, с. 21].
І хоча за останніх декілька років спостерігаємо позитивні зміни як в
обсягах інвестування, так і в самій структурі інвестицій, насамперед, за рахунок
збільшення частки банківських кредитів, ми вважаємо, що кредитування
інвестиційних потреб економічних суб‘єктів відбувається в недостатніх
обсягах.
Позитивними є також зміни у структурі наданих кредитів. Важливим
аспектом є зростання обсягів довгострокового кредитування, оскільки
впровадження

повномасштабної

інвестиційної

діяльності

потребує

довгострокового вкладення капіталу. Зауважимо, що довгострокові банківські
кредити на відміну від інших фінансових джерел мають ряд переваг. Основна
різниця у способах фінансування виробничої діяльності за рахунок власних і
запозичених коштів полягає в тому, що відсоткові платежі є складовою валових
витрат, і на цю суму, відповідно, зменшується

база оподаткування

підприємства. Натомість дивіденди сплачуються з чистого прибутку. Таким
чином, фінансування за рахунок запозичених коштів є більш вигідним для
підприємства порівняно з фінансуванням за рахунок власних коштів. Однак,
фінансування за рахунок запозичених коштів є більш ризиковим, оскільки
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відсотки за кредит і основну суму заборгованості потрібно повертати за будьяких умов, незалежно від успішності діяльності підприємства [5, с. 102].
Так, структура кредитних вкладень у розрізі строковості розподілена
наступним чином (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка кредитів в економіку України за строками
Як бачимо, у 2000-2004 роках банки України надавали перевагу
короткостроковому

кредитуванню.

І

лише,

починаючи

з

2005

року,

довгострокові кредити вперше перевищили за обсягом короткострокові.
Особливо позитивну динаміку зростання питомої ваги довгострокових кредитів
спостерігаємо у 2004 (45%), 2005 (54,2%) і 2006 (61,8%) роках. Зокрема, у 20082011 роках обсяг наданих довгострокових кредитів більше, ніж в двічі
перевищив обсяг наданих короткострокових кредитів. Наявність стійкої
тенденції до зростання довгострокового кредитування спостерігаємо і до нині.
На наш погляд, збільшенню довгострокового кредитування сприяло послідовне
зменшення темпів інфляції, зниження облікової ставки НБУ та нарощування
відповідної ресурсної бази. Адже, чим вищими є темпи інфляції в країні, тим
менша частка довгострокових кредитів у кредитному портфелі банків. І лише,
починаючи з 2010 року відбулося незначне зменшення частки довгострокових
кредитів, внаслідок погіршення фінансово-економічної ситуації на світових
фінансових ринках.
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Як правило, довгострокові кредити спрямовуються на оновлення та
розширення основного капіталу, модернізацію і реконструкцію виробництва,
впровадження нових технологій і виробничих потужностей, тобто фактично є
інвестиціями.
Отже, на сьогодні, частка довгострокових кредитів становить більше
половини кредитного портфеля банків. Але такі дані не зовсім адекватно
відображають

реальну ситуацію,

оскільки

в

Україні

довгостроковими

вважаються кредити видані строком понад один рік, які і становлять більшу
частину кредитного портфеля банківських установ. Водночас, банки видають
дуже мало довгострокових кредитів на строк понад 10-15 років. Поряд з цим,
окремі вчені [6, с. 45] вважають, що в Україні економічно обґрунтованим для
визначення довгострокового кредиту є строк понад один рік, оскільки
інвестиційна діяльність перебуває на стадії формування. Проте, на нашу думку,
дана класифікація банківських кредитів у розрізі строковості потребує
перегляду і такі кредити слід відносити до середньострокових, а до
довгострокових – кредити видані терміном на три і більше років.
Використовуючи таку класифікацію, ми отримали б значно менші реальні
обсяги довгострокових кредитів.
Таким чином, проведений аналіз свідчить про зростання ролі банківських
кредитів та інших позик у фінансуванні інвестиційної діяльності економічних
суб‘єктів. Для збільшення їх обсягів у реальний сектор економіки, необхідний
сукупний позитивний вплив усіх зазначених вище, що потребує значних змін у
сфері державної політики та банківській діяльності, а також забезпечення
високої довіри населення до власної банківської системи. Також необхідно
створити умови, за яких банки були б застраховані від невиправданого ризику.
Так, одна з основних умов цього забезпечення – макроекономічна стабілізація
національної економіки, оскільки економічна ситуація в Україні настільки
невизначена,

що

жодне

підприємство

не

має

гарантій

ефективного

функціонування на більш-менш значний період.
Окрім того, для банків, на сьогодні, не визначені перспективи розвитку
інвестиційного кредитування ні за можливими масштабами, ні в часових
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рамках, що пов‘язано з відсутністю перспективних орієнтирів структурної і
довгострокової інвестиційної політики держави. Без вирішення цих питань
банківська система не буде зацікавлена у довгостроковому кредитуванні
інвестиційної

діяльності

економічних

суб‘єктів.

Крім

цього,

така

невизначеність супроводжується значними ризиками та підвищенням вартості
інвестиційних кредитів. Водночас, з боку держави важливо розробити і
запровадити механізм посилення зацікавленості банків у збільшенні обсягів
інвестицій в економіку. У цьому сенсі основна увага повинна зосереджуватися
на переорієнтації кредитних ресурсів, які щороку формуються у банківській
системі,

на

довгострокове

кредитування

перспективних

та

конкурентоспроможних виробництв.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Розглянуто сутність понять фінансова стійкість страхової компанії та
основних факторів, що впливають на фінансову надійність страховиків, а
також досліджено критерії її забезпечення фінансової стійкості страхових
компаній.
Ключові слова: страхові компанії, фінансова стійкість, фінансова надійність,
фактори впливу, критерії забезпечення фінансової стійкості.
За період економічної трансформації в Україні сформований страховий
ринок, однак його розвиток потребує удосконалення напрямів і методів
економічної діяльності, методології оцінки результатів економічної діяльності
страхових компаній, серед яких найважливіше місце посідають фінансова
стійкість і надійність.
Роль фінансової стійкості для страховиків є особливою, адже при
реалізації страхової послуги страхувальник сплачує страховику страхову
премію та розраховує, що в майбутньому при настанні страхового випадку
страхова компанія повністю або частково покриває понесені збитки. Така
особливість страхової діяльності обумовлює важливість забезпечення високого
рівня фінансової стійкості страховика. Високий рівень фінансової стійкості
підприємства є одним з найголовніших завдань для менеджменту страхової
компанії, адже від рівня фінансової стійкості буде залежати можливість
виконання страховою компанією взятих на себе зобов‘язань.
Серед українських фахівців, що розглядали стан фінансової стійкості та
методи

його

визначення,

можна

виділити

роботи

О.

Селиверстова,

М. Александрової, Р. Сушко, О. Ретинського та ін.. З-поміж іноземних учених,
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які досліджують проблему визначення фінансової стійкості страховиків, можна
назвати Д. Хемптона, Р. Глейзера, І. Габідуліна, С. Русіна та ін..
Метою статті є дослідження основних факторів, що здійснюють вплив на
фінансову

стійкість

страхових

компаній

та

визначення

особливостей

досягнення її високого рівня.
Фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс, направлених на
постійну підтримку балансу між витратами і зобов‘язаннями страховика та
фінансовими ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в
результаті

чого

досягається

ефективний

розвиток

страхової

компанії

незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування
економіки.
Особливе значення фінансової стійкості страхових компаній для економіки
в цілому обумовлено низкою причин. По-перше, розвиток страхового сектора в
системі фінансових відносин на макрорівні сприяє стабілізації економічних
відносин та забезпеченню соціальної стійкості суспільства. По-друге, зміцнення
фінансової стійкості страхових компаній сприятливо впливає на ринкові
відносини на макроекономічному рівні в цілому. По-третє, страхові компанії
суттєво впливають на ринок інвестицій, оскільки є надійним джерелом
формування фінансового капіталу [2].
Виходячи з характерних особливостей діяльності страхових компаній
розрізняють дві сторони з яких можна оцінити фінансову стійкість страховика,
а саме:
– фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що
займається господарською діяльністю з надання послуг;
– фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб‘єктів фінансового ринку [2].
Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у
ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі
фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний
рівень платоспроможності і ліквідності.
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Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб‘єктів фінансового ринку полягає у створенні
такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила
формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів
платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування
іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової
діяльності. З одного боку страхування на даний момент є засобом забезпечення
добробуту населення та слугує для захисту юридичних осіб від настання
можливих ризиків, а з іншого – являється комерційною діяльністю, метою
здійснення якої, є отримання прибутків шляхом розміщення тимчасово вільних
коштів.
Протягом останніх років спостерігається зменшення кількості страхових
компаній на страховому ринку України (рис. 1), що пояснюється досить
важкими проблемами в економіці країни в цілому, а відповідно і на страховому
ринку.

Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній України протягом 20122014 рр., шт.*
Така тенденція змушує менеджмент страхових компаній приділяти
особливу увагу забезпеченню високого рівня фінансової стійкості підприємства
для продовження його діяльності та розвитку компанії в майбутньому.
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Найважливішими

фінансовими

важелями

у

діяльності

страхових

організацій є страхові премії та страхові виплати (рис. 2). Рівень валових
страхових виплат у 2014 році порівняно з аналогічним періодом 2013 року
збільшився на 2,7 в.п. та становив 18,9%. Збільшення рівня валових страхових
виплат у 2014 році пов‘язане зі зменшенням надходжень валових страхових
платежів (-6,6%) при збільшенні валових страхових виплат (+8,9%). Високий
рівень валових страхових виплат спостерігається з медичного страхування –
68,2%, за видами добровільного особистого страхування – 42,0%, з
обов‘язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів – 37,6% [8].

Рис. 2. Динаміка валових страхових премій та виплат (млн. грн.) страхових
компаній України та рівень валових виплат у 2012-2014 рр.*
На фінансову стійкість страховика впливає низка внутрішніх (на які може
впливати та управляти ними компанія) та зовнішніх факторів (спричинені
зовнішніми процесами, на які компанія не має змоги впливати, але повинна
враховувати в процесі діяльності), що зображені в табл. 1.
Проте, страховик є неспроможним відносно того, щоб взяти до уваги всі
перелічені в табл. 1 фактори, тому стійкість страхової компанії залежить від
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кількості тих факторів, які вона врахувала в процесі здійснення своєї
діяльності. З огляду на те, що зовнішні фактори страхова компанія не може
контролювати, тому однією з пріоритетних цілей страховика повинно бути
управління внутрішніми факторами, які впливають на рівень фінансової
стійкості.
Таблиця 1
Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії [3]
Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Порядок ліцензування

Загальна стратегія компанії та
корпоративна культура
Рівень і пріоритети фінансового
менеджменту
Організаційна структура компанії

Порядок інвестування страхових
резервів
Підходи до визначення маржі
платоспроможності
Регулювання перестрахувальних
операцій
Антимонопольне регулювання

Структура збалансованості страхового
портфеля
Тарифна політика

Податкове законодавство

Обсяг власного капіталу

Регулювання страхових тарифів

Обсяги клієнтської бази та її стійкість

Ризики природних катаклізмів

Склад та рівень страхових резервів

Соціально-політична ситуація в країні

Політика перестрахування

Інфляційні процеси

Стан регіональної мережі

Рівень конкуренції на страхову ринку

Кваліфікація персоналу

Рівень страхової культури

Строк роботи на ринку та ділова
репутація

Очевидно, що страхова компанія (підприємство) не може бути стійкою
щодо усіх перелічених факторів одночасно. Найімовірніше, компанія може
бути стійкою щодо одного, двох, кількох факторів. Таким чином, чим більша
кількість факторів, щодо яких вона є стійкою, тим вищий ступінь її фінансової
стійкості в цілому.
Фінансова стійкість і стійкий фінансовий стан забезпечуються правильним
регулюванням, прогнозуванням і управлінням.
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Інакше кажучи, стійкий фінансовий стан господарської одиниці – це
інтегрований за показниками економічний стан суб'єкта ринку (його фінансів і
його фінансових потоків), при якому він здатний реагувати на зміни внутрішніх
і зовнішніх факторів у сприятливий для себе спосіб (а саме так, щоб
підтримувати стабільний стан або поліпшувати його і забезпечити подальший
розвиток).
Більшість авторів у своїх працях виділяють майже однакові критерії
забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, до яких можна віднести:
достатній

розмір

власного

капіталу,

оптимальна

тарифна

політика,

збалансованість страхового портфеля, наявність безпечної та дієвої програми
перестрахування,

достатній

розмір

страхових

резервів

для

здійснення

майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових резервів та
високий рівень платоспроможності страхової компанії.
Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії можливе лише за
умови постійного і детального контролю діяльності страховика та своєчасного
реагування керівництва компанії на зміни у внутрішньому та зовнішньому
середовищах.
Розглянемо основні критерії забезпечення фінансової стійкості страховика
більш детально.
Власний капітал страхової компанії виступає гарантією збереження її
фінансової стійкості, адже забезпечує виконання зобов‘язань страховика за
умови недостатності страхових премій та прибутків від інвестиційної
діяльності. Така ситуація може бути спричинена за рахунок кумуляції ризиків
одного виду або в результаті настання певних катастрофічних подій.
Правильно визначена вартість страхових послуг, яка досягається за
рахунок

ефективної

тарифної

політики

страховика,

становить

основу

забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Страховий тариф дає
можливість досягти балансу між доходами та витратами страхової організації,
адже тарифна ставка у своїй структурі включає всі необхідні фонди та резерви,
що призначені для здійснення страхових операцій. Значне завищення
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страхового тарифу може призвести до зменшення попиту на даний страховий
продукт, а отже і до втрати конкурентних позицій даного страховика на
страховому ринку. На даний момент спостерігається демпінг страхових
тарифів, небезпека полягає у тому, що зниження страхових тарифів
відбувається за рахунок зменшення складової страхового тарифу, що йде на
формування

страхових

резервів.

Така

політика

може

призвести

до

неплатоспроможності та банкрутства страхової компанії.
Важливим критерієм забезпечення фінансової стійкості страховика є
наявність збалансованого страхового портфеля. Формування страхового
портфелю має на меті отримання максимального розміру прибутку за
мінімального розміру ризику. Диверсифікований страховий портфель дозволяє
зменшити ризик неплатоспроможності не зменшуючи очікуваної доходності.
Здійснюючи управління страховим портфелем, менеджмент страхової
компанії повинен постійно аналізувати і корегувати співвідношення між
напрямками страхування, страховими сумами та рівнями ризику об‘єктів в
розрізі діючих та новоукладених страхових договорів. Саме за рахунок
виконання вищенаведених принципів страхова компанія максимізує прибуток
за умови ризикового характеру власної діяльності [1].
На нашу думку одним з найважливіших критеріїв забезпечення фінансової
стійкості страховика є механізм перестрахування. Перестрахування враховує
вартість

об‘єкта

страхування,

незбалансованість

страхового

портфеля,

коливання результатів діяльності страховика з метою передачі частини ризику
партнеру [3, с. 43].
Роль перестрахування для забезпечення фінансової стійкості страховика
полягає у:
–

дозволяє сформувати більш збалансований страховий портфель;

–

дозволяє скоротити ризик виникнення у страховика збитків від проведення
страхових операцій;

–

сприяє

збільшенню

можливостей

страховика

страхування з великими страховими сумами;
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укладати

договори

–

дає можливість страховикам регулювати співвідношення між власним та
залученим капіталом без відмови від договорів страхування.
Варто зазначити, що страхова компанія, яка перестраховує майже 100%

прийнятого ризику, залишаючи мінімальне власне утримання або зовсім його
не залишаючи, навряд заслуговує на довіру з боку клієнтів.
Страхові компанії є потужним інвестиційним інститутом за рахунок
нагромадження

значних

фінансових

ресурсів.

Період

між

можливим

здійсненням страхової виплати та сплатою страхувальником страхової премії
дає можливість страховику ефективно інвестувати акумульовані кошти для
отримання додаткового прибутку. Успішна інвестиційна політика страхової
компанії позитивно впливає на якість надаваних послуг, дозволяє зменшити
вартість страхових послуг та дає можливість для розвитку страхової компанії
Проте позитивний вплив показників, перерахованих вище, на фінансовий стан
компанії забезпечується тільки при наступних умовах:
–

використання механізму перестрахування повинно бути ефективним, тобто
відстежується співвідношення між досягнутими від операції ефектом і
витратами на здійснення операції. Даний інструмент надає додаткову
можливість управління ризиками , які випливають в межах операційної
діяльності страховика;
потрібно досягти необхідного балансу між доходами і витратами страхової
організації, наприклад, за допомогою встановлення обґрунтованого та
ефективного страхового тарифу. Заниження тарифу фактично завищує
ефективну кількість договорів, а неправильна структура та методика
визначення тарифної ставки може призвести до втрати конкурентних
позицій компанії на страховому ринку в разі завищення тарифу та
збільшення імовірності банкрутства – при заниженні страхової премії [4];
треба створити стійкий страховий портфель, тобто досягти такої його
структури, яка б забезпечувала оптимальне співвідношення між безпекою і
прибутковістю. Це можливо шляхом постійного аналізу і коригування
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співвідношення між напрямами страхування, страховими сумами та рівнями
ризику об‘єктів у розрізі діючих та новоукладених страхових договорів;
варто сформувати страхові резерви з метою відшкодування витрат, які
можуть понести страхувальники в результаті настання страхового випадку
за відповідним видом ризику. Таким чином, страхова компанія може
розподілити відповідальність за кожним із видів страхування.
Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що страхова
компанія повинна врахувати якомога більше чинників впливу на її діяльність,
як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою зміцнення рівня її фінансового стану.
Серед основних критеріїв забезпечення фінансової стійкості страховика
можна відмітити: достатню величину власного капіталу, оптимальну тарифну
політику, збалансованість страхового портфеля, наявність безпечної та дієвої
програми перестрахування, достатній розмір страхових резервів для здійснення
майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових резервів та
високий рівень платоспроможності страхової компанії.
За умови правильної оцінки своєї фінансової стійкості страховик зможе
здійснювати ефективне управління власними фінансовими ресурсами, досягти
належного

рівня

конкурентоспроможності

своєї

страхової

компанії,

забезпечить виконання зобов‘язань у повному обсязі та функціонування
страхової компанії протягом тривалого періоду навіть при настанні значних за
розмірами збитків.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА НАПРЯМКИ
ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті досліджено механізм фінансування охорони здоров’я у різних країнах
світу та в Україні. Виділено основні риси вітчизняної системи охорони
здоров’я та окреслено деякі проблеми її розвитку. Охарактеризовано напрями
удосконалення

існуючого

механізму
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фінансування

охорони

здоров’я.

Проаналізовано механізм функціонування страхової медицини та можливості
його запровадження в Україні.
Ключові слова: система охорони здоров’я, медицина, механізм фінансування,
бюджет, джерела фінансування, загальнообов’язкове державне соціальне
медичне страхування.
Система охорони здоров‘я належить до базових соціальних інститутів
функціонування сучасного суспільства, від ефективності якої залежить здоров‘я
нації. На сучасному етапі розвитку нагальною є потреба реорганізації вказаної
системи,

особливо

в

частині

фінансового

забезпечення.

Ефективність

реформування сфери охорони здоров‘я залежить від моделі фінансування,
адекватної соціально-економічним і політичним умовам країни. Існуюча
система бюджетного фінансування системи охорони здоров‘я вже не може
забезпечити гарантовану державою безплатну медичну допомогу. Роль держави
у фінансуванні системи охорони здоров‘я в умовах переходу до ринкових
механізмів її функціонування потребує переосмислення і розробки відповідних
сучасній ситуації напрямів розвитку регулювання системи в цілому та всіх її
компонентів зокрема. Першочерговою функцією сучасної держави повинно
стати

забезпечення

надійного

фінансово-економічного

регулювання

і

контролю, створення законодавчих умов, які орієнтують суспільство на
розвиток ринкової інфраструктри і заохочення самоорганізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв‘язання вищезазначеної проблеми, підтверджує, що ситуація, в якій
опинилася система охорони здоров‘я України, вимагає негайних заходів з її
реформування.
Проблеми державного управління системою охорони здоров‘я вивчають
М.М. Білинська, Ю.В. Вороненко, З.С. Гладун, Л.І. Жаліло, В.І. Журавель,
В.М. Лєхан, В.Ф. Москаленко, Н.Р. Нижник, Т.В. Педченко, В.М. Пономаренко,
Я.Ф. Радиш, А.М. Сердюк, І.М.Солоненко та ін. Удосконаленню фінансового
забезпечення та використання ресурсів у сфері охорони здоров‘я присвячені
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів: О.Є. Вашева, Б.О. Волоса,
798

О.В. Галацана, О.М. Голяченко, А. Діксона, В.І. Євсеєва, О.А. Євтушенко,
М.П. Жданової, В.І. Журавля та ін.
Метою

дослідження

було

проаналізувати

сучасний

механізм

фінансування системи охорони здоров‘я в Україні на предмет пошуку наявних
проблем та визначення шляхів їх подолання.
Залежно від соціально-економічної політики з урахуванням своїх
конституційних функцій кожна держава формує власну модель фінансового
забезпечення охорони здоров‘я. Відповідно до цих моделей у світовій практиці
основними джерелами фінансування медичної галузі є: бюджетні кошти;
внески на обов‘язкове й медичне страхування;

власні кошти юридичних і

фізичних осіб, що надходять у вигляді благодійних внесків, плати за надані
послуги тощо.
Бюджетне фінансування використовується всіма країнами світу і є
найпоширенішим поряд з іншими джерелами фінансування. Страхові платежі і
приватні кошти, у свою чергу, хоч і є цільовими й забезпечують гарантоване
спрямування коштів на охорону здоров‘я, водночас пов‘язані з рівнем розвитку
держави, платоспроможністю фізичних і юридичних осіб тощо.
У світі існують різні моделі систем фінансування охорони здоров‘я, які
різняться цілями, цінностями, принципами і співвідношенням окремих
елементів цих категорій. Модель фінансового забезпечення системи охорони
здоров‘я визначається переважанням одного із джерел фінансових ресурсів.
Отже, виходячи зі світового й вітчизняного досвіду організації фінансування
медичної галузі, науковці і практики виділяють три основнімоделі фінансового
забезпечення охорони здоров‘я: страхову, бюджетну і приватну.
Страхова модель, або модель Бісмарка, котрий уперше запровадив
медичне обслуговування на страхових засадах, притаманна країнам із помірним
рівнем централізації ВВП у бюджеті в межах 35-45 %. Така модель
застосовується у Франції, Німеччині, Бельгії, Японії, Люксембурзі, Австрії,
Нідерландах, Швейцарії, де переважають кошти юридичних і фізичних осіб за
мінімальної участі держави. Бюджетна (державна) модель застосовується у
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країнах із високим рівнем державної централізації ВВП, а саме 50-60 %. Це,
зокрема, моделі Беверіджа та Семашка. Перша форма державної моделі
характеризується переважанням бюджетних коштів за мінімального залучення
коштів юридичних і фізичних осіб і притаманна Великобританії, Ірландії,
країнам СНД, Греції, Данії, Португалії, Канаді, Норвегії, Італії, Швеції,
Фінляндії; друга форма, за якої переважають бюджетні кошти й централізоване
управління з боку держави, діяла у СРСР та перейшла у спадок Україні.
Приватна модель є результативною переважно для заможних груп населення й
за стосовується у країнах із незначним рівнем централізації ВВП – близько
25-30|% (наприклад, США), де переважають особисті кошти фізичних осіб.
Отже, жодна з розглянутих моделей не функціонує самостійно, що
свідчить про відсутність у них яскраво виражених переваг. За сучасних умов
для досягнення високої якості медичного обслуговування потрібно відповідне
фінансове забезпечення, тому економічні аспекти функціонування системи
охорони здоров‘я набувають особливого значення [2, с. 68].
На сьогодні існуюча система фінансування охорони здоров‘я в Україні
за своїми харакеристиками відповідає бюджетній моделі та має наступні риси:
–

структура

витрат

за

джерелами

фінансування

деформована.

Фінансування із суспільних джерел (державний і місцеві бюджети) функціонує
окремо від приватного. Домогосподарства витрачають частину коштів за
методом прямих виплат (out-of-pocket) на придбання ліків і безпосередню
оплату медичних послуг, що створює фінансові бар‘єри доступу населення до
медичних послуг, особливо для малозабезпечених верств населення;
– неефективність видатків на охорону здоров‘я, з яких близько 80%
спрямовується на фінансування утримання лікарень і спеціалізованих закладів,
а не на оплату фактично наданих послуг, досить низька частка загальних витрат
на амбулаторну допомогу, у т.ч. первинну медичну допомогу (ПМД);
– розподіл фінансових коштів здійснюється відповідно до існуючої
інфраструктури системи охорони здоров‘я без урахування реальних потреб
населення, визначених структурою та рівнями захворюваності;
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– система розподілу фінансових ресурсів не дає змоги забезпечити чітке
розмежування видатків на надання первинної, вторинної (ВМД) та третинної
медичної допомоги (ТМД);
- розподіл для закладів охорони здоров‘я (ЗОЗ) та програм у галузі
«Охорона здоров‘я» здійснюється без будь-якої прив‘язки до видів медичної
допомоги, базується на ідеології «утримання бюджетної установи», а не
використання механізму «закупівлі послуг»;
–

розпорошеність

розпорядників

бюджетних

бюджетних

коштів

між

коштів

призводить

до

значною

кількістю

неефективного

їх

використання і дублювання в наданні медичної допомоги;
– наявна невиправдана фрагментація фінансових ресурсів системи
охорони здоров‘я [13, с. 55].
За даними вітчизняних і міжнародних експертів, головною проблемою
української системи охорони здоров‘я є невідповідність досі діючої у країні
радянської моделі охорони здоров‘я (моделі Семашка), призначеної для
функціонування в умовах планової економіки, сучасним реаліям. Існуючі
проблеми пов‘язані з комплексом причин, головною з яких є недосконала
нормативно-правова база. До того ж існують структурні й кадрові диспропорції
галузі, пов‘язані з пріоритетністю лікарняного сектору над амбулаторним,
надмірно вузькою спеціалізацією лікарів при недостатньому розвитку інституту
загальної практики тощо [5, с. 298].
За таких умов можливий один із двох варіантів реформування: або
удосконалення існуючої моделі фінансування охорони здоров‘я, або перехід до
принципово іншої. Світовий і європейський досвід переконує в тому, що жодна
система охорони здоров‘я не може розраховувати виключно на єдине джерело
фінансування.

Формула

дохідної

частини

такої

системи

передбачає

балансування між державним або суспільним і приватним джерелами й
обсягами фінансування. Що стосується вітчизняної медичної галузі, то вона
фінансується переважно за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів.
801

Підтвердженням цього є той факт, що за одним з інтегральних
економічних показників фінансування галузі, який відображає ставлення
держави до охорони здоров‘я, зокрема за видатками на охорону здоров‘я у
відсотках від ВВП, Україна, за визначенням ВООЗ, піднялася над критичним
показником (3 %) і утримує його на рівні 3,5-3,6 %. Водночас у реальних
обсягах фінансування – це доволі незначна сума, що є непорівнянною з
аналогічними показниками в інших країнах.
Наприклад, чисельність населення США в 6,5 раза перевищує
чисельність населення України, а 1 % ВВП США перевищує 5 % ВВП України
у 24,8 раза. І навіть якщо наша держава досягне показника видатків на охорону
здоров‘я на рівні 5 % ВВП, це не означатиме абсолютну забезпеченість необхідним
обсягом фінансових ресурсів для успішного функціонування галузі [7].
Вагомішим показником є фактичні видатки на охорону здоров‘я в
розрахунку на одну особу населення. Наприклад, при існуючих моделі і структурі,
щоб мати кошти на охорону здоров‘я в розра хунку на одну особу в сумі 1500 грн,
галузь повинна отримувати щорічно 68,22 млрд. грн., а в сумі 2500 грн – 113 млрд.
грн. Обсяги видатків на медичну галузь місцевих бюджетів у 2010-2014 рр. зросли
у 2,5 раза, державного бюджету – у 1,7 раза [8].
З огляду на викладене можна відзначити, що видатки на охорону
здоров‘я характеризуються нестабільною динамікою. Незважаючи на щорічне
збільшення номінальних обсягів видатків, їхня економічна й функціональна
структури залишаються майже без змін, що свідчить про відсутність
стратегічних

підходів

до

перспективних

цілей

та

ручне

управління

фінансуванням галузі. Цей показник залишається у 2-3 рази нижчим, ніж у
європейських країнах: у Європейському регіоні відповідні видатки становлять
приблизно 7,7 %, у країнах – членах ЄС - 8,7 % (згідно з рекомендаціями ВООЗ
для забезпечення ефективної і кваліфікованої медичної допомоги державні
видатки на охорону здоров‘я мають становити 7-10 % ВВП) [7].
Для організації та розвитку галузі охорони здоров‘я велике значення має
приватне фінансування, основою якого є кошти фізичних і юридичних осіб, а
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саме внески в лікарняні каси, на придбання полісів медичного страхування,
оплата населенням наданих медичних послуг, придбання лікарських засобів і
виробів медичного призначення. В Україні приватне фінансування становить
45%, що перевищує відповідний показник європейських держав, Японії, Канади
й наближається до частки такого фінансування у США – країні із приватною
моделлю фінансового забезпечення охорони здоров‘я .
Відтак, бюджет на модель, яка дісталася Україні у спадок від існуючої у
СРСР моделі Семашка, трансформується в систему, де поєднуються суспільні і
приватні джерела фінансування. Отже, постає об‘єктивна потреба в розробці
наукових шляхів перебудови медичної галузі на засадах не лише збільшення
фінансування існуючої моделі, а насамперед побудови нової ефективної
оптимальної

моделі

системи охорони здоров‘я, здатної результативно

працювати в сучасних умовах і реально можливих параметрах фінансування.
Сьогодні тривають дискусії щодо засад організації й фінансування
охорони здоров‘я, розглядаються оптимальні варіанти, і в основному пріоритет
надається медичному страхуванню. За різних умов причиною й перевагою
запровадження медичного страхування в багатьох країнах світу є його цільові
внески, що використовуються для оплати медичного обслуговування і є
додатковим джерелом залучення коштів у сферу охорони здоров‘я [2, с. 143].
В Україні також відбувається перехід до системи страхової медицини.
Незважаючи на помітні переваги, її введення в країні гальмується, тому що на
законодавчому рівні досі не врегульоване питання про запровадження системи
ОМС. Щодо ДМС, то популярність його з року в рік зростає. Наразі на ринку
ДМС працюють близько 30 страхових компаній, середній рівень виплат
становить більше 60 %. Одним із напрямів реформування галузі охорони
здоров‘я України для поліпшення якості та доступності медикаментозного
забезпечення стала солідарна участь населення у співоплаті витрат на медичну
допомогу у формі лікарняних кас. Ідея лікарняних кас не нова, як ми бачимо,
країни Європи також практикують подібні організації. І хоча суть цих
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організацій у нас та за кордоном схожа, на практиці вони відрізняються тим, що
така схема медичного страхування у інших країнах набагато більше поширена.
Найбільша
Житомирській,

кількість

членів

Кіровоградській,

лікарняних

Одеській,

кас

Полтавській,

реєструється
Харківській

в
і

Миколаївській областях, а найменша – у Донецькій, Запорізькій областях, а
також у місті Києві [1, с. 89].
Недоліками лікарняних кас, які існують наразі в Україні, є недостатня
кількість інформації для населення про діяльність лікарняних кас, недостатня
прозорість фінансових потоків і їх раціонального використання. Цих недоліків
можливо уникнути за рахунок створення ревізійних комісій лікарняних кас за
участю незалежних спостерігачів – членів кас, поширення даних про результати
діяльності кас у засобах масової інформації [4, с. 123].
Метою впровадження загальнообов‘язкового державного соціального
медичного страхування є забезпечення конституційних прав громадян України
на

безоплатне

надання

медичної

допомоги,

подолання

постійного

недофінансування системи охорони здоров‘я. Загальнообов‘язкове державне
соціальне медичне страхування є основною формою страхування в країнах із
розвиненою ринковою економікою [3, с. 249].
Так, у Росії, Грузії, Естонії, Латвії, Литві, Франції, Канаді, Німеччині діє
принцип обов‘язкового медичного страхування. Медичне страхування, яке
впроваджується в обов‘язковій формі, набуває рис соціального страхування,
оскільки порядок його проведення визначається державним законодавством.
Обов‘язкова форма страхування координується державними структурами.
Страхові платежі, сплачувані громадянами та юридичними особами, мають
форму податку. Загальнообов‘язкове державне соціальне медичне страхування
перебуває

під

жорстким

контролем

держави

і

характеризується

безприбутковістю. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати
медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду
характеризується стабільністю.
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Як засвідчує досвід провідних держав світу, саме загальнообов‘язкове
державне соціальне медичне страхування є тим засобом, за допомогою якого є
змога забезпечити реалізацію прав громадян на безперешкодне отримання
якісної медичної допомоги.
В

Україні

вже

не

перший

рік

обговорюються

запровадження

загальнообов‘язкового державного соціального медичного страхування, яке має
стати додатковим джерелом фінансування галузі. Сьогодні на розгляд
Верховною Радою України підготовлено черговий законопроект «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне медичне страхування».
За умовами загальнообов‘язкового державного соціального медичного
страхування страхувальники мають відраховувати від своїх доходів страхові
внески. Ці надходження формуватимуть резерв коштів Фонду медичного
страхування.
Розмір страхових внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне
медичне страхування встановлюється:
1) у відсотках для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату
праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню
податком з доходів фізичних осіб;
2) для приватних підприємців - у фіксованих розмірах;
3) для держави - у вигляді відрахувань із бюджету до спеціального
фонду за пенсіонерів, дітей, безробітних, інших непрацюючих категорій в
розрахунку фіксованої ставки за кожного непрацюючого;
4) для працівників - у відсотках до розміру оплати праці, в разі якщо
вона перевищує визначений законодавством рівень, але не більше певної
встановленої законодавством фіксованої суми [9, с. 98].
Законопроект також передбачає, що кошти загальнообов‘язкового
державного соціального медичного страхування не включатимуться до складу
Державного бюджету України, інших бюджетів та фондів, не підлягатимуть
вилученню та будуть використовуватись виключно за своїм цільовим
призначенням.
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Одним їз основних завдань реформи системи охорони здоров‘я в цілому
та реформи фінансування цієї системи сьогодні полягає у подоланні
фрагментації фінансових ресурсів та забезпеченні їх ефективного використання
[12, с. 98].
Сьогодні запровадження загальнообов‘язкового державного соціального
медичного страхування забезпечить рівний доступ до медичних послуг всіх
громадян. Проте цей процес має супроводжуватись посиленням ефективного
контролю держави за функціонуванням регіонального фонду соціального
медичного страхування і станом його менеджменту [6, c. 23].
Висновки. На підставі проведеного аналізу сучасного механізму
фінансування системи охорони здоров‘я в Україні було визначено, що до
основних проблем функціонування вітчизняної системи охорони здоров‘я є
брак бюджетних коштів, неефективне їх розподілення тощо. Така ситуація є
результатом спадковості бюджетної моделі організації системи охорони
здоров‘я в цілому, що була притаманна ще за часів СРСР. Відтак важливим
аспектом у здійсненні процесу оптимізації державного фінансування системи
охорони здоров‘я повинна бути зміна стратегії фінансування системи охорони
здоров‘я з акцентуванням безпосередньо на споживачеві медичних послуг. При
чому необхідний поступовий перехід від бюджетної моделі до змішаної, де
фінансування медичних витрат відбуватиметься за принципом розподілу між
державними і приватними джерелами. Нагальним є завершення формування
системи

загальнообов‘язкового

медичного

страхування

з

урахуванням

позитивного досвіду розвинених країн. При цьому слід не забувати, що
медичне страхування не може бути панацеєю від усіх проблем, а удосконалення
застарілого

механізму

фінансування

охорони

здоров‘я

повинне

мати

комплексний підхід.
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О.В. Теренчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто наукові основи сутності управління формуванням
прибутку, визначено його мету, основні функції, а також напрями оцінювання
ефективності діяльності підприємств щодо його формування. Зазначені
методи розрахунку прибутку підприємства та визначено напрямки розподілу
та використання чистого прибутку підприємства.
Ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком підприємства,
податковий прибуток, обліковий прибуток, розподілений прибуток.
Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської
діяльності підприємства. Загальна економічна теорія визначає роль економіки
так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний мотив товарного
виробництва і ринкової економіки. Це головний стимул і основний показник
ефективності будь-якого підприємства і фірми‖ [1].
Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати
безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що
стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції,
в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах підприємства,
тому розробка методології управління прибутком на підприємстві на
сьогодення є однім з найбільш гострих теоретичних і практичних завдань для
фахівців в галузі економіки і фінансів.
Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності. Вона
приводить в рух всі виробничі фактори – капітал, працю, природні ресурси,
підприємницькі здібності – для створення продукту, його наступної реалізації і
отримання прибутку.
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Одним

із

головних

чинників

зростання

прибутку

є

суспільна

продуктивність праці, яка, зростаючи, зумовлює зниження вартості робочої
сили (праці). Деякі вчені вважають прибуток однією із перетворених форм
додаткової вартості.
Кожне підприємство в процесі підприємницької діяльності намагається
максимізувати свій прибуток і мінімізувати витрати. Для цього їй необхідно
ефективно використовувати фактори виробництва, що, в свою чергу, разом з
іншими чинниками, зумовлює ефективність діяльності підприємства.
Ефективність діяльності є важливим показником як для самого
підприємства, так і для суб‘єктів економіки, з якими вона має відносини.
Ефективність

діяльності

характеристикою

фірми

результативності

є

найважливішою

діяльності,

яка

узагальнюючою

розраховується

як

відношення величини створених товарів і наданих послуг до сукупних затрат
фірми.
З'ясуванню сутності й природи прибутку значну увагу приділяли
представники зарубіжної економічної та фінансової науки. Внесок у
дослідження зазначеної проблеми зробили такі вчені: Д. Гелбрейт, Ф. Найт,
Дж. Робінсон, Е. Сайке, П. Самуельсон, Р. Харрод, Е. Чемберлін, Й. Шумпер та
ін. Значну увагу питанням формування та використання прибутку підприємств
приділено в працях таких вітчизняних учених-економістів, як: Бланк І. О.,
ілик М. Д., Баранцева С. М., Кірейців Г. Г., Мішина С. В., Худа В. В. та ін.
Значну увагу дослідженню проблеми економічного аналізу фінансових
результатів і сутності прибутку приділяють провідні українські вченіекономісти, такі, як: Бутинець Ф. Ф., Верига Ю. А., Голов С. Ф., Ткаченко Н.
М., Лишиленко О. В. та Швець В. Г. Ці дослідники під прибутком розуміють
джерело господарських засобів і відповідних резервів, збільшення капіталу
внаслідок діяльності та фінансовий результат.
Прибуток

підприємства

являє

собою

результативний

фінансовий

показник, що унеможливлює його безпосереднє використання як прямого
об'єкта управління і вимагає формування важелів впливу на величину прибутку
через управління факторами його формування та використання. Це дає змогу
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виділити ряд структурних елементів, які в результаті і формують цілісну
систему управління прибутком підприємства :
- управління прибутком на етапі його формування;
- управління доходами суб'єкта господарювання;
- управління затратами суб'єкта господарювання;
- управління прибутком на етапі його використання [7, с.38].
Системоутворюючими елементами моделі управління формування і
використання чистого прибутку підприємства є мета та завдання такого
управління, від чіткості формулювання яких залежить ефективність, як моделі
управління прибутком, так і фінансового менеджменту взагалі.
Розглянемо основні питання реалізації моделі управління формуванням і
використання чистого прибутку суб'єкта господарювання:
1) стратегія управління прибутком підприємства;
2) особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень;
3) критерії організації управління прибутком підприємства.
Слід зазначити, що управління прибутком як на стадії формування, так і
на стадії розподілу та використання пов'язані з ризиками - операційними,
фінансовими та інвестиційними.
Під моделлю управління формуванням і використання чистого прибутку
суб'єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та
організаційно-технічних методів і прийомів прогнозування, планування та
контролю за формуванням доходів підприємства з метою забезпечення
підтримання прийнятного рівня прибутковості суб‘єкта господарювання у
довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених
стратегією.
Надзвичайна важливість прибутку для розвитку підприємства вимагає
формування дієвого механізму управління ним. Управління прибутковістю
представляє собою систему принципів і методів розробки і реалізації
управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання прибутку
підприємством.
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Ефективність управління прибутком залежить від дотримання наступних
принципів:
- органічна інтеграція системи управління прибутком і загальної системи
управління

підприємством

(будь-яке

управлінське

рішення

прчмо

чи

опосередковано впливає на прибуток підприємства);
- системність як основа формування управлінських рішень (тільки
комплексна система дій забезпечує розробку взаємопов‘язаних управлінських
рішень – реалізацію першого принципу);
- гнучкість та динамізм розробки та прийняття управлінських рішень (при
розробці відповідних рішень менеджмент повинен враховувати постійні швидкі
зміни в зовнішньому середовищі, фінансовому стані підприємства тощо);
- значна варіабельність управлінських рішень щодо формування,
розподілу і використання прибутку;
- орієнтованість менеджменту на визначений стратегічний вектор розвитку
підприємства [6].
Необхідною

умовою

вдосконалення

механізму

формування

та

використання прибутку підприємства є розрахунок потреби прибутку.
Економічне обґрунтування розрахунку потреби прибутку проводиться на
основі детального планування окремих напрямків виростання коштів для
досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства, а також він повинен
бути підкріплений реальними можливостями підприємства щодо отримання
необхідної суми прибутку.
Для вдосконалення формування прибутку підприємства та економічного
обґрунтування його потреби пропонуємо здійснювати планування розподілу
прибутку в такому порядку:
1. визначення потреби у прибутку за напрямками його використання;
2. формування цільової структури розподілу прибутку;
3. визначення пріоритетності у використання прибутку за окремими
напрямками використання [1].
Важливим напрямом стратегічного планування діяльності є врахування
усіх чинників та аспектів подальшого розвитку підприємства для повного і
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обґрунтованого визначення величини прибутку та забезпечення певного рівня
прибутковості [3].
Розподіл прибутку є процесом формування напрямів її майбутнього
використання відповідно до цілей і задач розвитку підприємства (рис.1.1).
Характер розподілу прибутку визначає багато істотних аспектів діяльності
підприємства, роблячи вплив на її результативність. Цей вплив виявляється в
різних формах зворотного зв‘язку розподілу прибутку з її формуванням в
майбутньому періоді.
Розподіл прибутку здійснюється відповідно до спеціально розробленої
політики (її основу складає дивідендна політика), формування якої є однією з
найскладніших задач загальної політики управління прибутком підприємства [6].
Податок на
прибуток

Загальний прибуток

Прибуток, що спрямовується за межі
підприємства (розподілений
прибуток)

Виплата
дивіденді
в

Фонд
матеріал
ьного
заохочен
ня

Прибуток після
оподаткування (чистий
прибуток)

Прибуток, що залишається в розпорядженні
підприємства (нерозподілений прибуток)

Фонд
соціального
розвитку,
благодійна
діяльність

Фонд розвитку
підприємства та
інвестиційна
діяльність

Резервний фонд
підприємства

Рисунок 1.1. Схема формування та розподілу прибутку підприємства
Під

час

розподілу

прибутку необхідно

встановити

обґрунтовані

пріоритети розподілу з врахуванням обмеженості ресурсів та визначити
конкретні

цілі

для

досягнення

яких

будуть

мобілізуватися

ресурси

підприємства. Стратегічними завданнями підприємства з врахуванням яких
необхідно проводити розподіл прибутку, є:
1) забезпечення ефективності діяльності ключових напрямків діяльності;
2) забезпечення додаткового розвитку і отримання максимальної вартості
підприємства;
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3) забезпечення стабільної прибутковості діяльності;
4) створення нових і розвиток існуючих напрямків діяльності для
забезпечення подальшого розвитку;
5) виконання реальних можливостей і концентрації потужностей, з метою
створення потенціалу розвитку;
6) розвиток підприємства шляхом ефективного використання капіталу;
7) створення реальних гарантій для подальшого розвитку;
8) створення стійкого потенціалу розвитку за різних сценаріїв змін [7].
З метою підвищення результативності діяльності підприємства та його
стратегічного розвитку у перспективі, виникає потреба у розробці стратегії
управління
формування

підприємством
та

спрямованої

використання

прибутку.

на

вдосконалення

Для

максимізації

механізму
прибутку

підприємства необхідно, насамперед, виконати комплекс завдань щодо
забезпечення зростання обсягів діяльності, ефективного управління витратами,
підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації
складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та
системи управління підприємства. Розподіл прибутку підприємства необхідно
здійснювати відповідно до спеціально розробленої політики, формування якої є
складною економічною задачею. Ця політика повинна відображати основні
вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення
його ринкової ціни, формувати необхідні обсяги інвестиційних ресурсів,
забезпечувати матеріальні інтереси власників та працівників. При цьому у
процесі формування політики розподілу прибутку необхідно враховувати дві
протилежні мотивації власників підприємства – отримання високих поточних
доходів або значне збільшення їх розмірів у перспективному періоді.
Управління формуванням прибутку від реалізації продукції передбачає
розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування отримання
прибутку суб‘єктами господарювання необхідне для складання поточних і
перспективних фінансових планів. На підприємствах виробничої сфери можуть
застосовуватись три методи розрахунку прибутку від реалізації:
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1) Метод прямого рахунку. Прибуток розраховується за окремими видами
продукції, що виробляються і реалізуються. Для розрахунку необхідні такі
вихідні дані:
а) перелік і кількість продукції відповідної номенклатури, що планується
до виробництва і реалізації;
б) повна собівартість одиниці продукції;
в) оптова ціна одиниці продукції (ціна виробника).
Цей

метод

розрахунку

застосовується

за

відносно

невеликого

асортименту продукції. Метод достатньо точний, але надто трудомісткий, коли
треба розрахувати великий асортимент продукції. Крім того, він не дає
можливості визначити вплив на прибуток окремих факторів.
2) Розрахунок прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції.
Може застосовуватись по підприємству в цілому за розрахунку прибутку від
випуску, реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про
виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а також
очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоду. За цього методу
розрахунку також бракує можливості визначити вплив окремих чинників на
обсяг прибутку, його зміну.
3) Економічний (аналітичний) метод. Він відрізняється тим, що дає змогу
визначити не тільки загальну суму прибутку, але також і вплив на неї зміни
окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції, собівартості
продукції, рівня оптових цін і рентабельності продукції, асортименту та якості
продукції. Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за
порівнянною і непорівнянною продукцією в плановому періоді.
Формування прибутку в першу чергу залежить від нормативно-правового
регулювання

таких

чинників, як встановлення

собівартості продукції,

оподаткування діяльності підприємства тощо.
Згідно чинного законодавства України, розрізняють такі види прибутку
(збитків), як:
-

податковий прибуток (збиток)
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-

обліковий прибуток (збиток)

Податковий прибуток – це об‘єкт оподаткування податку на прибуток
підприємства, який характеризується як сума прибутку підприємства, що
визначається згідно чинного податкового законодавства, та є об‘єктом
оподаткування за звітний період.
де Оо – об‘єкт оподаткування прибуткового податку, грн.;
Дв – скоригований валовий дохід за звітний період, грн.;
Вв – скориговані валові витрати за звітний період, грн..;
А – сума нарахованих нематеріальних активів, амортизації основних
засобів та інших оборотних активів за звітний період, грн..
Обліковий прибуток — це сума прибутку до оподаткування, визначена в
бухгалтерському (фінансовому) обліку, яку записують у Звіті про фінансові
результати підприємства за звітний період. Сума облікового прибутку
відрізняється від суми податкового прибутку підприємства через відмінності в
методиках їх обчислення.[3]
Обліковий прибуток підприємства можна поділити на такі види, як:
-

валовий прибуток підприємства

-

прибуток

(збиток)

від

операційної

діяльності

підприємства
-

прибуток

(збиток)

від

звичайної

діяльності

до

оподаткування
-

прибуток (збиток) від звичайної діяльності

-

прибуток (частіше всього збиток) від надзвичайних

-

чистий нерозподілений прибуток (збиток) за звітний

подій
період
Слід детальніше розглянути розподілений прибуток. Розподілений
прибуток являє собою відрахування до бюджету, який використовується за
усіма статтями на підприємстві. Коли підприємство розподіляє прибуток, йому
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слід дотримуватися та керуватись таким механізмом, який сприяв би
підвищенню ефективності виробництва та підвищенню собівартості товарів та
послуг, які представляє підприємство, сприянню створення новітніх форм
підприємницької діяльності та покращенню фінансового стану не тільки власне
самого підприємства, а й держави, до бюджету якої буде спрямовуватись частка
доходу підприємства, збільшуючи її дохідну частину.
Розкриття об‘єкту розподілу прибутку підприємства є досить важливим.
Отже, об‘єктом розподілу прибутку є фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування, або, як його ще називають, балансовий прибуток.
Частина цього прибутку спрямовується до бюджету відповідного рівня, а інша
частина – по статтях звіту. [6]
Чистий прибуток також підлягає до розподілу. Даний прибуток
знаходиться у розпорядженні підприємства після стягнення всіх податків
обов‘язкових платежів, після чого може використовуватись підприємством як
на задоволення власних поточних потреб, так і на майбутню перспективу.
Розподіл чистого прибутку можна зобразити графічно за допомогою рис. 1.2.

Рисунок 1.2. Розподіл прибутку підприємства
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Найчастіше, чистий прибуток спрямовується на фінансування розвитку
виробничої сфери, що значно може підвищити якість та ефективність
виробництва товарів та надання послуг, на задоволення соціальних та
споживацьких

потреб,

покращення

соціально-культурного

середовища

підприємства, відрахування до фонду оплати праці тощо. Також частина
прибутку можна спрямовувати на другорядні завдання, такі як благодійні
внески, фінансову допомогу тощо. За допомогою чистого прибутку, суб‘єкт
господарювання сплачує штрафи, пені та неустойки, які виникли у нього під
час здійснення господарської діяльності, а саме: за забруднення навколишнього
середовища, недотримання санітарних та технічних норм на підприємстві,
шахрайство, уникнення оподаткування тощо.
Також існує більш простіший та ефективніший спосіб використання
прибутку без створення фондів накопичення та споживання. Цей спосіб можна
графічно зобразити на рис. 1.3.

Чистий прибуток підприємства

Відрахування
у фонд оплати
праці на
заробітну
плату

Інвестиційни
й розвиток
виробництва

Фінансовий
резерв

На
благодійні
потреби

Податки,
збори та
санкції

Рисунок 1.3. Механізм використання чистого прибутку підприємства
Чистий прибуток підприємства можна розподілити і використати за
такими напрямками:
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1. Фінансування

витрат,

які

пов‘язані

із

розвитком

на

підприємстві (розробку й освоєння нових видів продукції і технологій,
витрати на науково-дослідні роботи, реконструкцію і модернізацію
діючого виробництва, модернізацію обладнання).
2. Фінансування витрат, які пов‘язані із будівництвом споруд
невиробничого призначення, проведення оздоровчих та інших заходів,
здійснення фінансування на об‘єкти соціальної інфраструктури
(витрати на експлуатацію соціально-побутових об‘єктів, що є на
балансі підприємства):
-

витрати

для

матеріального

заохочення

працівників на

підприємстві (виплата одноразових премій за виконання важливих
виробничих

завдань,

преміювання

за

створення,

освоєння

і

впровадження нової техніки тощо);
-

накопичення фінансових резервів у розмірах, запропонованих

чинним законодавством (фінансовий резерв підприємства, відрахування
до

централізованого

фінансового

резерву,

що

формується

в

міністерствах);
2.

фінансування благодійних заходів;

3.

кошти на утримання вищестоящих органів;

4.

здійснення фінансування для приросту власних обігових

коштів;
5.

формування резерву на виплати дивідендів (в акціонерних

товариствах).
Нерозподілений прибуток, що не був використаний для збільшення
капіталу,

виділяється

фінансовим

резервом

і

в

майбутньому

може

використовуватись для покриття збитків, для фінансування інвестиційних
проектів та ін. [2].
Розподіл прибутку підприємства керується власною політикою, яка
називається дивідендною. Формування цієї політики є одним із найважливіших
і найскладніших завдань загальної політики управління підприємством.
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Політика розподілу прибутку призначена для відображення вимоги
загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечення підвищення ринкової
вартості підприємства, формування необхідного обсягу інвестиційних ресурсів,
забезпечення матеріальних інтересів власників і персоналу. В процесі
формування цієї політики необхідно враховувати й протилежні мотивації
власників підприємства (акціонерів, вкладників) - отримання великих поточних
доходів або збільшення їх розмірів у перспективі.
Головною метою політики розподілу прибутку, що залишився у
розпорядженні підприємства, є оптимізація пропорцій між спожитою та
капіталізованою частинами прибутку з врахуванням здійснення реалізації
стратегії його розвитку і підвищення його ринкової вартості. Враховуючи цю
основну мету в процесі формування політики розподілу прибутку підприємства
вирішуються наступні завдання:
а) забезпечити отримання для власників необхідної норми прибутку
інвестованого капіталу;
б) визначити пріоритетні цілі стратегічного розвитку підприємства за
рахунок частини прибутку, що капіталізується;
в) забезпечити стимули для трудової активності персоналу і додаткового
соціального захисту;
г) забезпечити формування резервного й інших фондів підприємства в
необхідних розмірах [4].
Таким чином, ми можемо чітко усвідомлювати, якою є система
формування, розподілу та використання прибутку підприємства, на які ланки
поділяється механізм розподілу прибутку, яка частина прибутку відіграє свою
роль в утворенні фінансових відносин між бюджетами різних рівнів тощо.
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УДК 336.743
С.Д. Тичук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИНЦИПИ, ВИДИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ.
У статті розкрито та обґрунтовано принципи валютного регулювання,
досліджено та обґрунтовано види та форми валютного регулювання в
Україні, відображена структура механізму ВР, та дана характеристика усім
його елементам.
Ключові слова: валюта, валютний механізм, валютний курс, валютне
регулювання, валютні інструменти.
Вихідним моментом при дослідженні проблем реалізації валютної політики є
аналіз механізму, який забезпечує управління цим процесом. Теоретична
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концепція такого механізму формує основу для вибору напрямів ефективного
регулювання валютних відносин тобто має широку сферу

практичного

використання.
Необхідність комплексного поглибленого вивчення теоретичних основ
валютного регулювання та механізму його практичної реалізації в умовах
трансформації валютних відносин зумовили вибір теми статті.
Питанням розробки теоретичних засад розбудови національної валютної
системи присвятили свої праці українські та зарубіжні вчені О. Барановський,
Я. Белінська, О.Береславська, О.

Боришкевич,

Т. Вахненко,

А. Вожжов,

А. Гальчинський, В. Геєць, А.Р. Гош, А. Гриценко, О. Дзюблюк, Ф. Журавка,
В. Козюк, С. Кораблін, Т. Кричевська, І. Крючкова, В. Юрчишин.
Віддаючи належне доробку вітчизняних та зарубіжних вчених у
сфері

валютної

політики,

проблема

формування

ефективної

системи

валютного регулювання та контролю залишається невирішеною. На даний час
недостатньо дослідженими залишаються питання щодо формування системи
валютного регулювання з позицій забезпечення економічного розвитку країни.
Валютне регулювання є формою організації взаємовідносин суб′єктів
фінансово-господарської діяльності, які пов′язані з використанням валютних
цінностей через регламентацію державою міжнародних розрахунків і порядку
проведення

валютних

операцій,

що

закріплюється

національним

законодавством та міжнародними угодами [3, с. 134].
Правові засади валютного регулювання в Україні визначено Декретом
Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного
контролю» ғ15-93 від 19 лютого 1993 року. Головним органом валютного
регулювання і контролю визначено Національний банк України. Повноваження
Національного банку України у сфері валютного регулювання відображено у
додатку А. Залежно від своїх функцій зазначені органи мають різний обсяг
повноважень у сфері валютного регулювання.
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Залежно від виду використовуваних державою у процесі валютного
регулювання

інструментів

останнє

може

бути

прямим

(ринкові

та

адміністративні інструменти) або опосередкованим. Такий поділ інструментів
валютного регулювання є загальноприйнятим та усталеним.
Переважання прямих чи опосередкованих засобів валютного регулювання
визначають, таким чином, його характер — адміністративний або ліберальний.
Ліберальне валютне регулювання спрямоване на поточну кон'юнктуру
валютного ринку і не змінює головних засад валютної системи країни.
Адміністративне регулювання жорсткіше регламентує діяльність суб'єктів
валютних відносин та зміст їхніх операцій із валютними цінностями.
В економічній літературі «валютне регулювання» розглядається, в
основному, як система, складовими якої є форми, методи та інструменти
регулювання руху валютних коштів всередині країни та за її межами. Все це у
сукупності являє собою «механізм валютного регулювання». В економічній
літературі існує чимало визначень поняття «механізм».
Береславська О.І. зазначає, що механізм валютного регулювання можливо
розглядати на декількох рівнях. Автор зазначає, що на найвищому рівні
механізм валютного регулювання є системою специфічних економічних
відносин, які виникають між їх суб′єктами на стадії обміну, розподілу і
перерозподілу валютних коштів (цінностей). На нижчому рівні механізм
валютного

регулювання являє собою методичні, організаційно-правові

положення та заходи, які визначають функціонування валютних коштів в
економіці держави, їх практичне використання для досягнення визначених
цілей та завдань [2, с.31].
О. Дерев′янко зазначає, що: «під поняттям «механізм» традиційно
розуміється спосіб функціонування певної системи», в основі якого лежить
визначення сукупності виробничих відносин [5, с. 265].
Розглядаючи

механізм

валютного

регулювання

як

сукупність

взаємопов′язаних форм, методів, інструментів, важелів та дій, які забезпечують
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реалізацію інтересів держави у сфері валютних відносин, структуру механізму
валютного регулювання можна визначити наступним чином (рис. 1).
Елементами механізму валютного регулювання слід визначити валютні
відносини,

форми,

забезпечення

методи

управління

та

інструменти,

процесом

правове

здійснення

та

операцій

інформаційне
з

валютними

цінностями. Перш ніж перейти до детального аналізу цих понять, слід дати
визначення форм, методів та інструментів валютного регулювання. В
економічній літературі більшість авторів ототожнюють поняття форми і
методи, а під методами часто розуміють інструменти [2].
Валютно-курсова політика
(режим валютного курсу)

Суб‘єкти валютного
регулювання

Економічні та
адміністративні
інструменти ВР

Джерела
формування
міжнародних
ресурсів

Формування
валютного
курсу

Валютний ринок (об‘єкт
впливу)

Девальвація
(ревальвація) валюти

Політика регулювання
платіжного балансу

Політика управління
золотовалютними
резервами

Рисунок 1 Структура механізму валютного регулювання
Валютне регулювання може мати дві форми: ринкову та неринкову
(державну). Ринкове валютне регулювання охоплює систему економічних
методів та інструментів впливу на поведінку суб'єктів валютних відносин. Воно
ґрунтується на конкуренції, створює стимули для розвитку і використовується у
країнах з розвинутими нами. У свою чергу, неринкове (державне) в; включає
систему прямих методів та інструментів суб'єктів валютних відносин, зміст
яких полягає в законодавчих обмеженнях дій цих суб'єктів, та спрямоване на
подолання наслідків, які виникають при невідповідності валютної політики
рівню зрілості системи економічних відносин або неправильно визначеному
комплексі її завдань.
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Основними формами здійснення валютного регулювання є проведення:
-

дисконтної

політики,

тобто

управління

обліковою

ставкою

національного банку, яка поряд з іншими інструментами має регулювати обсяг
грошової маси, обсяг сукупного попиту, рівень цін, а також приплив з-за
кордону та відплив за кордон короткострокових капіталів,
- девізної політики у вигляді валютних інтервент шляхом купівліпродажу центральним банком іноземної валюти, що впливає на курс
національної грошової одиниці;
- диверсифікація валютних резервів, що дає змогу зменшити збитки від
відносного знецінення тих або інших валют, і забезпечення найвигіднішої
структури резервних активів;
- низки адміністративних заходів.
Валютного регулювання складається з набору відповідних інструментів,
які направлені на досягнення конкретного результату від їх застосування.
В загальному плані під інструментом розуміють предмет, пристрій або
машину, що використовуються для впливу на об‗єкт, його вимір, вивчення або
зміну.
Так, О.В. Дзюблюк під інструментами валютного регулювання розуміє
певні операції і механізми, за допомогою яких центральний банк може
впливати на поточні орієнтири монетарної політики, що позначається на
організації валютних відносин у країні [6, с.98].
Професор
регулювання

А.М.
пропонує

Мороз

під

інструментами

розуміти

прийоми,

важелі,

валютного
методи,

які

використовуються для впливу на валютні відносини суб‗єктів ринку з метою
реалізації завдань валютного регулювання і валютного контролю в країні
[10, с.138].
Законодавство України пропонує інституційний підхід до інструментів
валютного регулювання, під якими в першу чергу розуміється сукупність
824

органів державного управління, які можуть здійснювати вплив на динамівку
валютних курсів.
Згідно з інституційним підходом, основними виконавчими органами
валютного

регулювання

та

контролю

виступають

центральні

банки,

міністерства фінансів, спеціальні державні установи.
В таблиці 1 наведено перелік і характеристики базових принципів, на яких
ґрунтується використання інструментів валютного регулювання.

Таблиця 1
Базові принципи використання інструментів валютного регулювання
Принцип

Характеристика

Неупередженість Використання інструментів валютного регулювання має не допускати такої
маніпуляції валютними курсами, що дала б змогу отримати несправедливі
конкурентні переваги тим чи іншим учасникам економічної системи держави
Ефективність

Використання певного інструмента має супроводжуватись відповідним
економічним ефектом, узгодженим з цілями валютного регулювання і
стратегії розвитку держави

Захист
економічних
інтересів
держави
Гласність

Головною метою використання інструментів є здійснення валютного
регулювання, спрямованого насамперед на реалізацію економічної політики
держави та захист національних інтересів

Гнучкість

В разі потреби інструменти валютного регулювання можуть бути
модифіковані або змінені на інші

Послідовність

Використання
інструментів
валютного
регулювання
прогнозованим та не піддаватись різким неочікуваним змінам

Політика держави у сфері валютного регулювання і обумовлена цим
сукупність інструментів валютного регулювання, що використовується,
мають бути публічними як в обґрунтуванні вибору наборів інструментів, так
і в результатах від їх використання
Рівноправність Під час використання інструментів валютного регулювання повинні
враховуватися інтереси всіх економічних суб‗єктів, незалежно від їх статусу і
розміру

має

бути

Оптимальність Головним інструментом валютного регулювання має виступати ринок та
відносини між його учасниками.
державного
Держава втручається в їх діяльність лише за умов економічної необхідності
регулювання
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Отже, інструменти валютного регулювання, виходячи зі специфіки
використовуваних методів і важелів, а також об‗єктів їх спрямування, можна
умовно розділити на дві групи:
1) інструменти прямого впливу (економічні та адміністративні);
2) інструменти опосередкованого впливу.
Класифікацію інструментів валютного регулювання, що побудована нами
на основі аналізу літературних джерел, представлено на рис. 2

Рисунок 2. Інструменти валютного регулювання
Але при такому підході суб‗єктом регуляторного впливу стає виключно
центральний банк, тоді як цілий ряд інших органів державної влади за
допомогою інструментів, які вони мають у своєму розпорядженні, також
можуть суттєво вплинути на параметри валютних відносин в державі. Крім
того, результат застосування того чи іншого інструмента впливу на обмінний
курс національної валюти суттєво залежить від жорсткості державної політики
валютного регулювання, яка обумовлена в тому числі і рівнем лібералізації
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фінансового ринку. Інструменти валютного регулювання мають бути гнучкими
та постійно переглядатися для оперативного реагування з метою недопущення
або мінімізації наслідків валютно-фінансових криз.
Таким чином, складові механізму валютного регулювання являють собою
складну систему, на верхньому рівні якої знаходяться його форми, середньому
- методи, нижчому - інструменти. Усі вони взаємодіють між собою і
використовуються органами державної влади в комплексі. Водночас, у
практиці

реалізації

валютної

політики

особлива

перевага

надається

інструментам валютного регулювання через їх дієвість. Тому дослідження
проблем

валютної

політики

буде

неповним

без

розгляду

структури

інструментів валютного регулювання та аналізу української практики їх
використання.
Одним з основних інструментів валютного регулювання в Україні на
сьогоднішній день є девізна політика: здійснюється вплив на валютний курс
шляхом купівлі-продажу центральним банком іноземної валюти. Основною
формою реалізації девізної політики є валютні інтервенції, під якими слід
розуміти втручання центрального банку в здійснення операцій на валютному
ринку держави з метою впливу на обмінний курс національної валюти шляхом
продажу чи купівлі іноземної валюти [7, с.18].
Для укріплення обмінного курсу національної валюти центральний банк
продає іноземну валюту, а для його послаблення – скуповує її на ринку.
Забезпечення

підтримання

стабільності

кон‗юнктури

на

внутрішньому

валютному ринку країни і обмінного курсу національної валюти відбувається
наступним чином: за умови надлишкової пропозиції іноземної валюти
центральний банк скуповує її, щоб не допустити необґрунтованого зміцнення
національної грошової одиниці, і навпаки, коли надходжень валютних коштів
на внутрішній ринок недостатньо – центральний банк продає іноземну валюту з
тим, щоб не допустити зниження обмінного курсу національної валюти.
Валютні інтервенції передбачають використання центральним банком двох
основних джерел [3]:
1)

офіційних міжнародних резервів країни;
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2)

короткострокових

взаємних

кредитів

за

міжбанківськими угодами «своп».
Важливим інструментом прямого впливу є диверсифікація валютних
резервів, яка передбачає регулювання структури офіційних валютних резервів
держави шляхом включення до їхнього складу іноземних валют різних країн.
Під валютними резервами розуміють офіційні запаси іноземної валюти, що
перебувають у центральному банку, в банківських установах інших країн та
міжнародних валютно-кредитних організаціях.
Як правило, даний інструмент використовується для продажу нестабільних
валют і купівлі більш стійких валют, а також валют, необхідних для проведення
міжнародних розрахунків та інтервенцій.
Це дозволяє управляти валютним ризиком країни і є особливо актуальним
в періоди економічної нестабільності. В нормальних економічних умовах
диверсифікація валютних резервів виступає як допоміжний інструмент, що
забезпечує

ефективність

інших

інструментів

–

таких,

наприклад,

як

регулювання режиму валютного курсу.
Регулювання режиму валютного курсу – діяльність центрального банку,
спрямована на встановлення порядку визначення і зміни обмінного курсу
національної валюти відносно іноземних валют [3, с.234]
Виділяють три базові режими обмінних курсів:
1) режим фіксованого курсу;
2) плаваючий курсовий режим;
3) змішаний режим валютного курсу.
Фіксований режим валютного курсу передбачає офіційне встановлення
курсу з подальшим його підтриманням на певному незмінному рівні [7, с.18].
Плаваючий валютний курс – це курс, що формується під впливом попиту і
пропозиції на валютному ринку. Під плаваючими обмінними (валютними)
курсами (floating exchange rates) розуміють такі курси, рівні яких визначаються
на ринку під впливом попиту та пропозиції, що, в свою чергу, залежить від
стану платіжного балансу країни, співвідношення відсоткових ставок і темпів
інфляції, очікувань учасників ринку, офіційних валютних інтервенцій тощо.
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Змішаний режим передбачає поєднання двох зазначених підходів. Змішані
режими валютних курсів запроваджуються з метою стимулювання або
стримування певних видів чи напрямів зовнішньоекономічної діяльності чи
фінансово-кредитної політики держави.
І, нарешті, розглянемо політику девальвації та ревальвації валют. Сутність
даного інструмента полягає у діяльності центрального банку країни, офіційно
спрямованій на зміну обмінного курсу національної валюти в бік його
зниження чи підвищення .
Девальвація валюти – це цілеспрямовані дії відповідних інституційних
структур, які мають на меті послабити курс національної валюти по
відношенню до іноземних валют.
Ревальвація валюти – це зміцнення офіційного курсу національної валюти
по відношенню до інших валют [3, с.178-179].
Другою групою інструментів прямого впливу є адміністративні методи,
найбільш розповсюдженим серед яких є валютні обмеження.
Валютні

обмеження

–

це

сукупність

регулятивних

заходів,

які

передбачають встановлення законодавчих або нормативних правил щодо
заборони, лімітування і регламентації операцій резидентів і нерезидентів з
валютою і валютними цінностями [3, с. 180].
Крім базової функції – встановлення правил поведінки на валютному
ринку
– валютні обмеження виконують ряд важливих завдань, до яких можна
віднести вирівнювання платіжного балансу, управління золотовалютними
резервами, вплив на динаміку обмінного курсу національної валюти.
До адміністративних методів можна віднести також механізм регулювання
платіжного балансу – застосування експортних субсидій, митних тарифів,
страхування від втрат, викликаних коливаннями валютних співвідношень, а
також валютну блокаду – сукупність примусових валютних заходів, які
використовуються одними державами по відношенню до інших з метою
добитися виконання тих чи інших вимог. До валютної блокади належать такі
заходи: блокування рахунків, кредитна блокада та валютні обмеження.
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Дисконтна політика – це система заходів центрального банку щодо
встановлення і періодичної зміни ставки рефінансування з метою впливу на
динаміку валютного курсу, стан платіжного балансу і рух капіталів, а також
динаміку кредитних вкладень, грошової маси і цін [3, с.191].
Іншим інструментом непрямого впливу є політика обов‗язкових резервів,
яка полягає у зміні центральним банком норми, в межах якої комерційні банки
зобов‗язані частину залучених коштів зберігати на рахунках у центральному
банку. Політика обов‗язкових резервних вимог використовується центральними
банками як засіб антициклічної або антиінфляційної політики.
Резервні вимоги, насамперед, пов‗язані з показниками грошової маси, а
їхня взаємодія з іншими макроекономічними показниками відбувається через
трансмісійний механізм впливу змін грошової пропозиції на реальний сектор
економіки: ринок інвестицій, рівень цін тощо.
Враховуючи властивості резервних вимог, центральний банк з метою
стимулювання, наприклад, інвестиційної активності проводить політику,
спрямовану на зниження норм резервних вимог, а тимчасове збільшення норми
обов‗язкового резервування за певних умов спричинює зниження інфляційного
тиску, сприяє стабільності курсу національної валюти [7, с. 17–21].
Політика відкритого ринку передбачає регулювання грошової маси в країні
шляхом проведення центральним банком операцій з державними цінними
паперами з метою впливу на ресурсну базу банків. Викуп цінних паперів
центральним банком збільшує ресурсну базу банків, що призводить до
збільшення грошової маси і девальвації національної валюти. Продаж цінних
паперів, навпаки, вилучає гроші з обігу і звужує грошову масу, підвищуючи
відносну цінність національної грошової одиниці.
Таким чином, інструменти валютного регулювання являють собою сукупність
методів і важелів, за допомогою яких здійснюється вплив на

валютний курс

шляхом виконання спеціальними державними органами своїх повноважень у сфері
валютного регулювання і контролю. Особливості їх використання визначають
реальну валютну політику в країні та забезпечують реалізацію органами державної
влади (перш за все, центральними банками) функцій, пов‗язаних з валютним
регулюванням. Сучасні тенденції використання тих чи інших інструментів
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валютного регулювання свідчать про зміщення акценту з адміністративних на
економічні важелі і методи коригування валютного курсу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
У статті розглянуто теоретичні аспекти забезпечення фінансової стійкості
підприємства, проведено аналіз визначень фінансової стійкості та її типів,
наведені показники фінансової стійкості. Досліджено фактори, що впливають
на фінансову стійкість підприємства. Окреслено проблеми та запропоновано
напрямки зміцнення фінансової стійкості підприємства в умовах фінансової
кризи.
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глобалізація,

платоспроможність,

кредитоспроможність,

фінансова незалежність, фінансова безпека.
На нинішньому етапі розвитку вітчизняної економіки відбувається
запровадження великої кількості реформ, які супроводжуються посиленням
економічної глобалізації, зростанням невизначеності та мінливістю умов
господарювання, вимагаючи від суб‘єктів господарювання швидкої та гнучкої
реакції на зміну чинників зовнішнього середовища. Усе це передбачає
впровадження ефективних механізмів управління, які дозволять сприйняти
зміни, ідентифікувати їх і забезпечити відповідну адаптацію господарської,
фінансової та інвестиційної діяльності. У такому контексті актуальним є
забезпечення фінансової стійкості.
Дослідженню

теоретичних

та

практичних

питань

забезпечення

фінансової стійкості підприємств в умовах фінансової кризи присвячено
наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема: Е.Альтмана,
І.О. Бланка, В.Х. Бівера, І.Т. Балабанова, О. І. Барановського, Ф.Ф. Бутинця,
М. Д. Білик, О. М. Волкової, Т.В. Головко, В. А. Дубрової, Є.В. Калюги,
Т. Карлін, Г.Г. Кірейцева, Г. А. Крамаренко, В.В. Ковальова, Т.М. Ковальчук,
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М.Я. Коробова, Р. Лиса, Л. А. Лахтіонової, Є.В. Мниха, О. В. Павловської,
В. А. Русак, Г.В. Савицької, В.К. Савчука, О.О. Терещенка, М. Г. Чумаченка,
А.Д.Шеремета та інших учених. Незважаючи на значну кількість праць,
присвячених даній темі, багато питань залишаються дискусійними, що
обумовлює вибір теми роботи.
Метою статті є оцінка стану забезпечення фінансової стійкості,
окреслення основних проблем та шляхів їх вирішення.
В умовах ринкової системи господарювання обумовлюється зміна форм
та методів управління підприємством, вимагається запровадження нових
підходів до визначення місця та ролі підприємства на ринку. Успіх діяльності
суб‘єктів господарювання багато в чому залежить від удосконалення методів
управління їх діяльністю. Найбільш пріоритетною сферою в цьому випадку
виступає фінансова сфера. Від її стану та від умілого управління фінансовими
інструментами, в значній мірі залежить успішне функціонування підприємства
та перспективи його розвитку. За таких умов, управління підприємством
повинно бути ефективним, тобто забезпечувати йому конкурентоспроможність
на ринку та інвестиційну привабливість, одним із елементів якої є фінансова
стійкість [1].
Існує багато думок щодо визначення сутності поняття «фінансова
стійкість», хоча найчастіше вони доповнюють або дублюють один одного. На
нашу думку це обумовлене розвитком економічної науки, зміною економічних
відносин, що зумовлюють появу нових понять і термінів.
Такі вчені як Є. В. Мних, І. Т. Балабанова визначають фінансову стійкість
з позиції існування можливостей розвитку за рахунок результатів успішної
фінансово-господарської діяльності, що, ми вважаємо, є проявом загальної
стійкості, з цією метою визначено, що «фінансова стійкість» є економічною
категорією, яка «досягається за умови стабільного перевищення доходів над
витратами,

вільного

маневрування

грошовими

коштами

та

стійкого

економічного зростання і раціональною забезпеченістю потреб підприємства
фінансовими ресурсами для ефективної діяльності в ринкових умовах».
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Таку ж думку мають О. О. Шеремет, Л. А. Лахтіонова, і трактують
фінансову

стійкість

як

такий

стан

фінансових

ресурсів,

при

якому

підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом
ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничоторговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.
Автори зазначають, що вона має характеризуватися таким фінансових ресурсів,
який буде відповідати вимогам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку
підприємства. При цьому Л. А. Лахтіонова вважає, що фінансова стійкість є
головною складовою загальної стійкості підприємства, яка формується в
процесі всієї його фінансово-господарської діяльності, за рахунок чого
підприємство здатне шляхом ефективного використання грошових коштів
забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також
затрати на розвиток, відповідно головною економічною проблемою вважає
визначення меж фінансової стійкості [2, с.15].
Науковці Н. А. Русак та К. В. Ізмайлова зазначають, що поняття
фінансової стійкості підприємства багатогранне і характеризується фінансовою
незалежністю, можливістю маневрувати власними ресурсами, достатньою
фінансовою забезпеченістю безперебійності основних видів діяльності, станом
виробничого потенціалу.
Вчений М. Г. Чумаченко, визначає фінансову стійкість, як стан активів
підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність і конкретизує:
«фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних
активів

спроможне

кредиторської

забезпечити

заборгованості,

запаси,
своєчасно

не

допустити
розрахуватись

невиправданої
за

своїми

зобов‘язаннями» [3, с.238].
У свою чергу, Г. О. Крамаренко вважає, що під фінансовою стійкістю
слід розуміти платоспроможність підприємства у часі з дотриманням умови
фінансової рівноваги між власними і позиковими коштами і дають визначення
фінансової рівноваги, яка являє собою таке співвідношення власних і
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позикових коштів підприємства, коли за рахунок власних коштів повністю
погашаються колишні і нові борги.
Узагальнююче трактування надає Г. В. Савицька, яка визначає фінансову
стійкість підприємства як здатність суб‘єкту господарювання функціонувати й
розвиватись, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у змінному
внутрішньому і зовнішньому середовищі, яка виступить гарантом його
постійної

платоспроможності

й

інвестиційної

привабливості

у

межах

допустимого рівня ризику, а згодом вона додає, що фінансова стійкість – це
внутрішня сторона фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну
платоспроможність

у

тривалій

перспективі,

в

основі

якої

покладено

збалансованість позитивних і негативних грошових потоків, де зовнішнім проявом
фінансового стану підприємства є поточна платоспроможність [4, с. 536].
На нашу думку, найточнішим визначенням фінансової стійкості
підприємства є наступне, а саме це – властивість підприємства, яка відображає
в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу досягнення стану
фінансової рівноваги та здатність не лише утримувати на відповідному рівні
протягом деякого часу основні характеристики діяльності підприємства, але і
функціонувати і розвиватися. З даного визначення чітко випливає, що на
фінансову стійкість впливають зовнішні і внутрішні фактори. Ступінь впливу
даних факторів і фінансових ризиків на фінансову діяльність підприємства
залежить від кон‘юнктури фінансового ринку і зміни економіко-політичної
ситуації в країні.
Враховуючи

думку

вітчизняних

авторів,

окреслимо

визначальні

внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість підприємства:
1) галузева належність суб'єкта господарювання;
2) структура продукції (послуг), що випускається, її частка в загальному
платоспроможному попиті;
3) розмір сплаченого статутного капіталу;
4) розмір і структура витрат, їх динаміка у порівнянні з прибутком;
5) стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви.
Також суттєво впливають на підприємство та фінансову стійкість зокрема
і зовнішні фактори:
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економічні умови господарювання,
політична стабільність,
техніка і технологія,
платоспроможний попит споживачів,
економічна і фінансово-кредитна законодавча база,
соціальна і екологічна ситуація в суспільстві,
податкова політика,
рівень конкурентної боротьби,
розвиток фінансового і страхового ринку.
Нагадаємо, що фінансова стійкість підприємства може бути визначена
такими

показниками

залежності,

коефіцієнт

як:

коефіцієнт
концентрації

автономії,

коефіцієнт

фінансової

залученого

капіталу,

коефіцієнт

заборгованості, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт маневреності
власних коштів, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів,
коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт
забезпеченості оборотних активів.
На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість
підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити
виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію підприємства.
Необхідно зауважити, що на сучасному етапі розвитку економіки України
фінансова стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними
чинниками цього є фінансово-економічна криза в державі, зростання інфляції,
нестабільна

державна

податкова

і

кредитна

політика.

Нестабільність

економічної ситуації в Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату.
Значний

вплив

на

фінансову

стійкість

підприємств

справляє

зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну
політику. Така політика має бути спрямована на створення сприятливих умов
для українських товаровиробників на світовому ринку.
На фінансову стійкість підприємств істотно впливає фаза економічного
циклу, в якій перебуває економіка держави. У період кризи існує відставання
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темпів реалізації продукції від темпів її виробництва, що спостерігається
сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше
скорочує збут. Зменшуються доходи суб‘єктів господарської діяльності,
падають обсяги прибутку. Це зумовлює зниження ліквідності підприємств,
їхньої платоспроможності та формує передумови для масових банкрутств.
Фінансова стійкість багатьох українських підприємств знижується також
внаслідок низької конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на
світовому ринку. Для покращення ситуації вітчизняним підприємствам варто
активізувати інноваційну діяльність, запроваджувати нові види технології та
організації виробництва.
Звісно, підприємство може управляти безпосередньо лише внутрішніми
чинниками впливу на фінансову стійкість. Саме тому найбільшої уваги
необхідно приділяти саме цій групі чинників, адже забезпечення оптимального
співвідношення між постійними і змінними витратами, вибір виду діяльності і
структури

продукції,

ефективне

управління

не

обіговими

активами,

забезпечення раціональної структури капіталу, правильний вибір стратегії і
тактики управління фінансовими ресурсами і прибутком, впровадження нових
технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної
продукції, дослідження і розробка можливих шляхів розвитку фінансів
підприємства в перспективі – фактори, які повністю або частково залежать від
підприємств.
Фінансова стійкість залежить від фінансового потенціалу підприємства,
який визначається обсягом власних, позичених та залучених фінансових
ресурсів підприємства та якими підприємство може розпоряджатися для
здійснення поточних та перспективних витрат. Зважаючи на це, ефективність
управління фінансовою стійкістю підприємства залежить від раціональності
управління його фінансовим потенціалом.
Одним з важливих компонентів фінансової стійкості є наявність
необхідної кількості фінансових ресурсів, які можна сформувати лише за умови
ефективної роботи підприємства та отримання прибутку.
837

Зростання фінансової стійкості підприємств залежить від багатьох
факторів. Найбільше темпи росту показників фінансової стійкості залежать від
рентабельності продажу, обіговості капіталу, фінансової активності зі
залучення коштів, норми розподілу прибутків на інвестиційні потреби. В
умовах становлення ринкових відносин кожен суб‘єкт господарювання повинен
володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість як власного
підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дає змогу
зовнішнім суб‘єктам аналізу (банкам, партнерам із договірних відносин,
контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на
перспективу, дати оцінку фінансової незалежності від зовнішніх джерел,
скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану. У процесі
управління підприємством вагоме місце виділяють стратегічному аналізу
фінансової стійкості, який має опиратись на сучасне методологічне забезпечення
економічного аналізу, завданням якого є розкриття причинно-наслідкових зв‘язків
між рівнем фінансової стійкості підприємства та факторами, що його
обумовлюють [5 с.276-279]. Аналіз фінансової стійкості дає змогу визначити
фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Ключовими характеристиками фінансової стійкості є:
платоспроможність;
кредитоспроможність;
ефективність фінансово-економічної діяльності.
Для повної оцінки фінансової стійкості підприємства, для успішного
здійснення фінансового планування необхідний детальний аналіз його
фінансового стану.
Ключовим показником першого етапу оцінки фінансового стану
підприємства є зіставлення темпів росту обороту (обсягу продажів) з темпами
росту

обсягу

сукупних

активів.

Стабільні

темпи

росту

припускають

пропорційне збільшення темпів росту, як обороту таких активів. У системі
оцінки фінансової стійкості підприємства високе аналітичне навантаження
несуть показники наявності, розміщення і використання оборотних коштів. До
них відносяться показники забезпеченості запасів власними оборотними
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коштами, забезпеченості запасів позиковими засобами, забезпеченості товарноматеріальних цінностей власними і позиковими засобами.
Таким

чином,

врахування

вищезазначених

показників

дозволяє

проаналізувати фінансову стійкість і фінансовий стан підприємства, визначити
причини проблем. Це послужить надалі основою для планування дій,
спрямованих на розробку й організацію ефективного антикризового стану
підприємства. Доцільним є формування комплексного показника, який надасть
змогу проаналізувати фінансову стійкість загалом, враховуючи усі аспекти
діяльності підприємства. Даний показник об‘єднав в собі такі характеристики
фінансової стійкості як:
наявність власного оборотного капіталу;
прибутковості;
незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
Особливо проблемою при оцінці фінансового стану підприємства є вибір
і обгрунтування критеріїв оцінки отриманих фактичних показників. Можливі
різні підходи до вибору таких критеріїв: за нормативами, еталонами,
динамікою. Найбільш зваженим, на наш погляд, є комбінований підхід – за
динамікою і нормативним значенням фінансових коефіцієнтів, вибраних для
експрес-оцінки

фінансового

стану

підприємства.

За

даним

підходом

розрізняють такі типи фінансової стійкості:
Отже, забезпечення фінансової стійкості в умовах фінансової кризи
основна ціль полягає у забезпеченні фінансової безпеки та стабільності
функціонування і розвитку підприємства у довгостроковій перспективі в межах
допустимого рівня ризику. Можна констатувати, що процес забезпечення
фінансової стійкості має бути націлений на мінімізацію негативного впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства, а також
створення передумов ефективної реалізації запланованих дій. Для досягнення
необхідного рівня фінансової стійкості потрібно здійснювати ефективне
управління нею.
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Державний

бюджет

України

є

важливим інструментом реалізації

державної політики. Виконання державного бюджету - центральна стадія
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бюджетного

процесу.

Показники

соціально-економічного

розвитку

та

реалізація бюджетної політики держави залежить від рівня організації та
результативності виконання бюджету держави. Казначейське обслуговування
державного бюджету дає можливість на будь - який проміжок часу отримувати
органами державної виконавчої влади повну і достовірну інформацію для
прийняття своєчасного і правильного управлінського рішення. Казначейська
система виконання бюджетів перебуває в постійному розвитку і на сьогодні є
актуальним

виявлення

проблем

та

вдосконалення

казначейського

обслуговування бюджетних коштів.
Мета статті - охарактеризувати процес казначейського обслуговування
Державного бюджету України як об‘єкт наукового аналізу.
Дослідженню теоретичних основ організації міжбюджетних відносин
присвячено чимало праць, зокрема О.Василика [5] , Г. Старостенка, [7] ,
І. Луніної , П. Петрашко, О. Чечуліної [6] , С. Юрія [9] . Питання
казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів розглядались в
працях О. Даневича, М. Маца, О. Охрімовського, В.Федосова, І.Фастовець [8],
Н Фролової, С. Юрія [9] та ін. Разом з тим, практичні аспекти міжбюджетних
відносин та їх казначейського обслуговування потребують подальших
досліджень,

що пов‘язано

зі

змінами

законодавства та

необхідністю

удосконалення.
Згідно з бюджетним кодексом бюджет — це план формування і витрачання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
Указом Президента України «Про Державне казначейство України» від
27 квітня 1995 р. ғ 335 зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента
від 27 січня 1999 р. ғ 70/99 та від 15 лютого 1999 р. ғ 173/99 [2], з метою
забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України,
підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів
фінансових ресурсів у Державному бюджеті України було створено Державне
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казначейство України при Міністерстві фінансів України. Постановою Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2011 р. ғ 346 «Про ліквідацію урядових
органів» [3] Державне казначейство України було ліквідовано. Указом
Президента України від 13 квітня 2011 р. ғ 460/2011 «Про Положення про
Державну казначейську службу України» [4], було затверджено відповідне
Положення та встановлено, що Державна казначейська служба України є
правонаступником прав та обов'язків Державного казначейства України —
урядового органу державного управління, що діяв у системі Міністерства
фінансів України.
Державна казначейська служба України (Казначейство України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.
Казначейство України входить до системи органів виконавчої влади та
утворюється для реалізації державної політики у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів.
Казначейство України є учасником системи електронних платежів
Національного банку України.
Основними завданнями Казначейства України є:
1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів;
2) реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів.
Казначейство України відповідно до покладених завдань:
1)

здійснює

розрахунково-касове

обслуговування

розпорядників,

одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами
бюджетів, спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів через
систему електронних платежів Національного банку України;
2) управляє ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка;
3) за погодженням із Мінфіном України залучає кошти єдиного
казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих
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бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик
місцевим бюджетам на поворотній основі;
4) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду,
а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;
5) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих
бюджетів на підставі рішення суду;
6) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно
до Бюджетного кодексу України;
7)

здійснює

повернення

коштів,

помилково

або

надміру

зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету;
8) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення коштів
надміру сплачених податків відповідно до законодавства;
9) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також
між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених
бюджетним

законодавством,

і

перерахування

розподілених

коштів

за

належністю;
Казначейське обслуговування бюджету – це процес, що передбачає
дотримання відповідних вимог, основними з яких є:
1) відкриття рахунків з виконання бюджету в системі органів Державного
казначейства на єдиному казначейському рахунку;
2) здійснення витрат, визначених законом про Державний бюджет України
на відповідний бюджетний рік, у межах реальних надходжень і в терміни, що
дають можливість виконати відповідну бюджетну програму та погасити
державний борг;
3) проведення процедур попереднього і поточного контролю під час
здійснення витрат.
У

процесі казначейського

обслуговування

державного

бюджету

за

доходами та іншими надходженнями органи Державного казначейства України
здійснюють такі функції:
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-

установлюють

порядок

відкриття

та

відкривають

рахунки

в

національній валюті в головних управліннях Державного казначейства України
та Державному казначействі України для зарахування до державного бюджету
доходів та інших надходжень;
- здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами
державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами та державними
цільовими фондами відповідно до нормативів відрахувань, визначених
законодавством, та перераховують за належністю розподілені кошти;
- формують розрахункові документи і проводять повернення платежів,
що були помилково або надмірно зараховані до бюджету, на підставі
відповідних документів органів, які повинні забезпечувати надходження
платежів та за якими згідно із законом закріплено контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету;
- формують розрахункові документи і проводять відшкодування податку
на додану вартість на підставі висновків органів Державної податкової служби
або судових рішень;
- здійснюють відрахування дотацій відповідним місцевим бюджетам;
- ведуть бухгалтерський облік платежів відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського

обліку

виконання

державного

та

місцевих

бюджетів,

затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 ғ119,
у розрізі кодів бюджетної класифікації;
-

установлюють порядок складання та складають оперативну, місячну,

квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету за доходами
та іншими надходженнями відповідно до кодів бюджетної класифікації та
подають її відповідним органам, визначеним законодавством, у встановлені
терміни за формами, затвердженими в установленому порядку;
- надають інформацію про виконання державного бюджету за доходами
та іншими надходженнями органам стягнення.
Платежі здійснюються платниками у безготівковій або готівковій формі
через банки або підприємства поштового зв'язку. Перерахування на бюджетні
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рахунки грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету,
здійснюється через СЕП НБУ.
Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету
зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного
бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.
Зарахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів
здійснюється щоденно. На кінець операційного дня залишки коштів, що
склалися на відповідних дохідних рахунках, перераховуються на котлові
рахунки. Акумульовані суми коштів, зараховані на котлові рахунки,
розподіляються за встановленими нормативами. У цей самий день суми дотацій
місцевим бюджетам перераховуються на рахунки місцевих бюджетів, кошти,
що підлягають перерахуванню до державного бюджету зараховуються на
відповідні рахунки, відкриті у Державному казначействі (центральний рівень).
Таким чином, забезпечується консолідація всіх надходжень до бюджету на
єдиному казначейському рахунку.
В основі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів
за видатками лежить комплекс організаційних процедур щодо забезпечення
обліку видаткових операцій, здійснення контролю за цільовим спрямуванням
бюджетних коштів та формування фінансової звітності про виконання
бюджетів за видатками.
Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу [1] виділяють такі стадії
виконання державного бюджету за видатками:
1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів
на основі затвердженого бюджетного розпису;
2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
3) взяття бюджетних зобов‘язань;
4) отримання товарів, робіт і послуг;
5) здійснення платежів;
6) використання товарів, робіт і послуг на виконання бюджетних програм.
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Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який
надає повноваження на отримання доходів і здійснення видатків, визначає
обсяг і спрямування коштів для виконання установою своїх функцій і
досягнення цілей, визначених на бюджетний період згідно з бюджетними
призначеннями.
Виходячи з вимог Бюджетного кодексу, Державним казначейством
розроблено Порядок обслуговування державного бюджету за видатками,
затверджений наказом Державного казначейства України від 25.04.2004 ғ89 та
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за ғ716/9315. Цей
Порядок

регламентує

організаційні

взаємовідносини

між

органами

Держказначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та
іншими клієнтами Державного казначейства України, а також розподіл
обов‘язків та відповідальності між ними в процесі виконання державного
бюджету за видатками.
У процесі казначейського обслуговування бюджетів за видатками органи
Державного казначейства здійснюють такі функції:
-

відкривають в Головних управліннях Державного казначейства та

Державному

казначействі

України

(центральний

рівень)

рахунки

для

здійснення операцій з виконання бюджетів;
-

здійснюють операції на рахунках розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів;
-

обліковують на відповідних бухгалтерських рахунках зобов‘язання та

фінансові зобов‘язання розпорядників та одержувачів коштів бюджету;
-

ведуть бухгалтерський облік планових показників та видатків

бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації за видатками;
-

складають періодичну та річну звітність за видатками відповідно до

кодів бюджетної класифікації та подають її зовнішнім і внутрішнім
користувачам;
-

здійснюють контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів їх

розпорядниками та одержувачами. За умови виявлення причин, які протирічать
здійсненню платежу, проводять відмову у його оплаті;
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-

виконують

платіжні

документи

розпорядників

та

одержувачів

бюджетних коштів.
Слід зазначити, що на казначейське обслуговування видаткової частини
бюджету, принциповою ознакою якого є здійснення видатків розпорядників
бюджетних

коштів

шляхом

оплати

рахунків

органами

Державного

казначейства, переведено близько 70 тисяч розпорядників та одержувачів
коштів державного та місцевих бюджетів, яким відкрито понад 660 тисяч
клієнтських рахунків.
У процесі здійснення своїх функцій під час здійснення бюджетних
операцій, їх обліку і підготовки звітів про виконання державного та місцевих
бюджетів Державне казначейство України керується Конституцією України,
Бюджетним кодексом України, Законами України, Постановами Верховної
Ради України, Указами Президента України, декретами, постановами й
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів
України.
До переліку основних документів, що є правовою основою діяльності
органів Державного казначейства можна віднести:
1. Бюджетний кодекс України, затверджений Постановою Верховної Ради
України від 21.06.2004р ғ2542-ІІІ (із змінами та доповненнями) [1].
2. Указ Президента України «Про державне казначейство України» від 27
квітня 1995 року N 335/95 (із змінами та доповненнями) [2].
3. Указ Президента України «Про положення про Державну казначейську
службу України» від 13 квітня 2011 р. ғ 460/2011(із змінами та доповненнями)
[4].
Найголовніша характеристика казначейської системи обслуговування
бюджету та її відмінність від банківської системи полягає в тому, що
казначейство концентрує в єдиній системі два потоки грошових коштів, які
виникають у процесі виконання бюджету, – дохідний і витратний – на єдиному
казначейському рахунку. Окрім того, казначейська система передбачає
здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного
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бюджету та управління наявними коштами, які консолідуються на єдиному
казначейському рахунку.
У процесі здійснення операцій з бюджетними коштами Казначейство:
По-перше, готує фінансові звіти та діє як злагоджений механізм, що
концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих
структур і створює єдину інформаційну базу. Інформація, яку надає
Казначейство Уряду, дає змогу оцінити ефективність роботи органів
державного управління й отримати прозоріше уявлення про економічні
наслідки бюджетної політики, провадженої Урядом держави.
По-друге, здійснює контроль за всіма операціями, пов‘язаними з
надходженнями та витратами. Володіючи інформацією, коли і які витрати
здійснюватимуться бюджетні установи, Казначейство, оперативно управляючи
вільними залишками коштів, може вносити пропозиції щодо зменшення
залучення

обсягів

короткострокових

запозичень,

погашення внутрішньокасових розривів, що сприятиме економії бюджетних
коштів, які спрямовуються на погашення державного боргу та на витрати,
пов‘язані з його обслуговуванням.
Сформовані нині правові та інституційні засади діяльності Державного
казначейства України, дозволяють йому у повній мірі реалізувати свої функції
щодо

обслуговування

фінансовими

державного

ресурсами,

та

забезпечення

місцевих
щодо

бюджетів,

управління

коштів бюджетної

сфери

належного обліку, звітності та контролю та установлення відносно цих
процесів єдиних уніфікованих правил роботи.
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В.П. Тріщук, К.Г.Петрюк
здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню питань соціального захисту населення в
Україні. Висвітлюється характеристика соціального захисту, аналізуються
його основні елементи. Запропоновані основні напрямки ефективності
соціального захисту населення. Розглядаються різні поняття, терміни і
визначеність соціального захисту населення.
Ключові слова: соціальний захист населення, соціальне забезпечення, функції
соціального захисту населення, соціальна допомога, пенсійне забезпечення.
Проблеми формування, функціонування та розвитку системи соціального
захисту населення, його політичної зрілості та економічної збалансованості, є
предметом політичних дискусій та наукових досліджень як у світовому
масштабі, так і в масштабі окремої держави. Вітчизняна система соціального
захисту населення потребує вивчення, бо через низку факторів вона
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перетворюється на спекулятивний інструмент маніпуляції з боку політичних
сил, втрачаючи свої основні функції. В умовах переходу України до соціально
орієнтованої ринкової економіки основним завданням держави є соціальний
захист населення який на сьогоднішній день - незадовільний. Соціальний
захист

повинен

забезпечити

вихід

на

принципово

нові

стандарти

життєдіяльності людини через максимальну ефективність програм соціального
захисту. Насамперед ключовим моментом тут є здійснення ефективної політики
доходів, подолання глибокої майнової диференціації не шляхом обмеження
доходів багатьох сімей, а подоланням бідності. Тому питання соціального
захисту населення на сьогоднішній день є досить актуальним. [1, с.356]
Дослідження проблем соціального захисту населення представлено у
працях провідних вітчизняних науковців: А.І.Андрющенко, В.С.Бакіров,
Ю.А.Бауман,

І.К.Бондар,

С.А.Войтович,

В.М.Ворона,

І.Ф.Гнибіденко,

Л.І.Гончарук, В.Г.Городяненко, М.І.Долішній, А.І.Крупник, О.Д.Куценко,
С.А.Макєєв, Н.В.Паніна, В.Є.Пилипенко, В.І.Подшивалкіна, М.О.Шульга,
І.М.Сирота, В.О.Соболєв, В.І.Тарасенко, К.І.Якуба та інші. [2, с. 311]
Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних основ соціального
захисту населення та розробка методичних рекомендацій, спрямованих на
вдосконалення системи соціального захисту населення.
Ринкова економіка сама по собі не може забезпечити справедливий
розподіл доходів. Вона приводить до їх диференціації, в результаті чого
частина населення опиняється за межею бідності. Цим породжується потреба у
соціальному захисті. Ринок не в змозі забезпечити своїм суб'єктам
гарантований дохід і зайнятість. Цілий комплекс факторів зумовлює суттєві
відмінності у рівні доходів, стані здоров'я, обсягу задоволення потреб.
Зменшити негативний вплив таких факторів на рівень життя певних прошарків
населення і покликаний соціальний захист. Це призначення виконується через
його функції.
Система соціального захисту населення виконує дві основні функції:
функцію соціальних виплат і соціального обслуговування. Соціальні виплати
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включають виплати пенсій, систему пільг для особливо потребуючих категорій
населення.

Функція

соціального

обслуговування

охоплює

інвалідів,

престарілих, багатодітні сім'ї, біженців, безпритульних та ін. Система
соціального обслуговування включає використання різних форм роботи з
даною категорією населення, таких як будинки-інтернати, територіальні центри
соціального обслуговування, центри денного перебування, соціальну допомогу
на дому. [3]
Термін "соціальний захист" вживається у Конституції України (ст. 46 та
ін.), у національному законодавстві, науковій та публіцистичній літературі, у
зарубіжній юридичній практиці. Цей термін по-різному трактується у
законодавчих актах. У науковій літературі неодноразово робилися спроби
дослідити цей феномен соціального і політичного буття і досягти спільного
розуміння.
Не зважаючи на те, що загальновизнаного поняття соціального захисту
наукою і практикою не вироблено, все ж переважно соціальний захист
розуміється як більш широке за значенням та змістом соціальне явище, ніж
соціальне забезпечення. Разом з тим аналіз показує, що полісемічний характер
терміна "соціальний захист" дає змогу застосовувати його в широкому,
вузькому, спеціальному і додатковому значеннях.
У широкому розумінні соціальний захист становить зміст соціальної
функції держави і є системою економічних, юридичних, організаційних заходів
щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина в державі.
У такому разі йдеться про всі заходи держави, спрямовані на забезпечення її
соціальної функції. У цьому аспекті елементи соціального захисту притаманні
різним сферам суспільних відносин, у яких реалізуються соціальні права
громадян - сферам застосування праці, соціального страхування, соціальної
допомоги, охорони здоров'я, освіти, житлової політики.[4, с.14]
У вузькому сенсі розуміння соціального захисту становить власне
соціально-захисну діяльність держави щодо убезпечення населення від
негативних наслідків соціальних ризиків.
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Зокрема в літературі система соціального захисту населення визнається
системою більш високого порядку, що включає як складову систему
соціального забезпечення, а державне соціальне забезпечення розглядається як
гарантія соціального захисту населення.
Французький дослідник Анна Воло Життлер зазначає, що сферу дії
соціального захисту можна окреслити трьома великими комплексами:
соціальне забезпечення, соціальна допомога, додатковий соціальний захист.
Така думка, на наш погляд, найбільше відповідає системі соціального захисту,
що складається, зокрема, в Україні. [5, с.107]
Отже, соціальний захист - це система економічних, соціальних та
організаційних заходів, які здійснюються державою для підтримки гідного
рівня соціального добробуту людини в конкретних економічних умовах.
Підвищення стандартів і рівня життя громадян, сприяння повній
зайнятості та продуктивності праці, розвиток людського капіталу, радикальне
поліпшення якості соціального захисту і збільшення ефективності надання
послуг соціальної сфери - обов‘язкові передумови здатності держави адекватно
відповідати на виклики сучасної економіки. Зважаючи на це, будь-які реформи
можна вважати результативними лише тоді, коли досягнуто баланс між
економічним зростанням держави й добробутом конкретної особи. Саме висока
якість життя конкретної особи та сім‘ї є головною метою та основним
показником економічних успіхів держави. Це є тим головним викликом, на
який має бути знайдено відповідь у контексті модернізаційного спрямування
України до її європейського вибору. [6]
Досить складним є сучасний стан у пенсійній системі України, а саме:
низький рівень пенсій, збільшення кількості дострокових пенсіонерів, нестача
коштів у Пенсійному фонді через не узгоджене зі зростанням зарплати та
реальними фінансовими можливостями фонду поставило вітчизняну пенсійну
систему на межу кризи.
Важливе місце у системі державного соціального захисту населення займає
соціальна допомога. Це турбота держави про громадян, які потребують
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підтримки, сприяння у зв‘язку з віком, станом здоров‘я, спеціальним станом та
малозабезпеченістю. Допомога надається у виді грошових та натуральних
витрат. Основним завданням соціальної допомоги є полегшення матеріального
стану людей незалежно від їх трудової діяльності.
сфері

соціального

захисту

Серед основних проблем у

населення

України,

які

вимагають негайного вирішення, можна виділити наступні:
- надзвичайно високий рівень участі держави у сфері соціального
захисту, надзвичайно слабка участь в її функціонуванні населення;
- надзвичайно стрімке зростання вартості послуг, які надають заклади
охорони здоров'я, освіти, культури, що не відповідає їх якості;
-

неефективність

бюджетного

управління

наявними

фінансовими

ресурсами як головними розпорядниками, так і окремими соціальними
установами;
- недостатність коштів для фінансування заходів у сфері соціального
захисту населення.
З метою вирішення розглянутих проблем та досягнення цілей державі
необхідно здійснити:
- запровадження системи раннього виявлення осіб та сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
- модернізацію системи соціального обслуговування;
- надання пільги в обсязі, достатньому для забезпечення нормальної
життєдіяльності особи (сім‘ї);
- сприяння
перепідготовки

розвитку
та

молодіжних

підвищення

ініціатив

кваліфікації

у

молоді,

трудовій
її

сфері,

профорієнтації,

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;
- створення

правових,

економічних

та

соціальних

умов

для

функціонування і зміцнення сім‘ї, покращення демографічної ситуації,
забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок в українському
суспільстві [7].
Отже, на даний час існують значні проблеми функціонування системи
соціального захисту населення в Україні. Саме тому слід здійснити низку
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реформ, які передбачають внесення змін у подальший розвиток пенсійного
забезпечення та пенсійного страхування. До основних напрямків реформування
системи соціального захисту населення в Україні слід віднести: впровадження
системи медичного страхування, реформування системи соціальної допомоги
та розвиток адресної допомоги. Слід також приділити увагу соціальному
забезпеченню жінок, дітей, молоді. Важливим напрямком реформування
системи соціального захисту на даному етапі є забезпечення інвалідам рівних з
іншими громадянами можливостей для участі в різних сферах життя
суспільства.
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Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Дана стаття містить в собі вивчення основних проблем безробіття в Україні,
пропозицію шляхів їх подолання. Безробіття розглядається як один з головних
чинників суспільного дестабілізації загрози національним інтересам та
бідності нації.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, бідність, наслідки безробіття,
працевлаштування.
Праця є одним із основних джерел багатства, фактором зростання
виробництва та зайнятості нації. Тому суспільство на всіх етапах розвитку
цікавило питання про ефективність використання робочої сили, оскільки
доведено, що зростання безробіття на 1% скорочує ВНП на 2%. Нажаль дане
явище відбулося і в Україні. Безробіття є одним з корінних соціальноекономічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та
важливою характеристикою конкурентоспроможності ринку праці.
Особливо це відчувається в сьогоднішні дні, слідкуючи за бідністю та
соціальною нестабільністю у суспільстві, видно, що зростає злочинність,
порушення рівноваги з боку попиту і пропозиції, недовикористання суспільних
ресурсів. Зменшення джерел доходів сімей при зростанні безробіття зумовлює
деградацію споживання, зменшує попит на товари і послуги, звужує податкову
базу формування бюджету та реалізацію соціальних програм.
Безробіття становить загрозу стабільному національному розвиткові та
національній безпеці, оскільки може виступати головною причиною соціальноекономічної дестабілізації серед працівників великих промислових та ключових
у життєзабезпеченні країни підприємств (особливо військово-промислового
комплексу) або ж добре організованих професійних груп (вчителі, лікарі,
шахтарі, енергетики тощо). Безробіття стає фактором дестабілізації і у тому
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випадку, коли суттєво зростає кількість осіб, які упродовж тривалого часу
шукають роботу – люди знаходяться у відчаї, погано контролюють свою
поведінку і здатні на будь-які погрозливі вчинки, у тому числі й антиурядові
акції.

Отже, дане питання є надзвичайно актуальним на сьогоднішній

день і потребує приділення значної уваги з боку держави для врегулювання
основних недоліків.
Проблеми безробіття неодноразово знаходили своє відображення у
працях багатьох вчених і практиків, серед яких: В. Галицький, І. Гнибіденко,
І. Моцін, Ю. Маршавін, М. Папієв, Я. Міклош, Л. Єневич, В. Саульська,
Л. Шиян, М. Міропольська, а також інші зарубіжні фахівці. Проте, незважаючи
на значний загальносвітовій науковий доробок, проблеми безробіття і по цей
час залишаються вивченими недостатньо глибоко, і разом з тим це залишає
місце для подальших наукових досліджень. Тому обрана тема є актуальною.
Метою нашої статті є: дослідити основні проблеми виникнення безробіття в
Україні та провести аналіз його наслідків;
Безробіття – це соціально-економічне явище, пов‘язане з перевищенням
пропозиції робочої сили відносно попиту на неї, стан зайнятості частини
економічно активного населення [3, с.182]. Стан безробіття базується на трьох
критеріях, які повинні задовольнятись одночасно:
- ―без роботи‖, тобто відсутність роботи за наймом або самозайнятості;
- ―готовність і здатність працювати у даний час‖;
- ―пошук роботи‖ [2, с.172].
До 90-х років ХХ століття в усіх постсоціалістичних країнах безробіття
офіційно не визнавалося. Для українського суспільства проблема безробіття
продовжує залишатися гострою. Вагомий внесок до формування безробіття в
Україні здійснює прихована його форма, тобто небажання чи неможливість
значної частини безробітних осіб працездатного віку реєструватися в службах
зайнятості. Таким чином, сьогодні В Україні рівень безробіття складає 7,4% і
знаходиться на рівні з країнами ЄС, а рівень зареєстрованого безробіття тільки
2,1%. Найвищий рівень безробіття спостерігається в Західних областях країни,
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зокрема, найбільше безробітних зафіксовано у Волинській, Житомирській,
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. У
Харкові, офіційно зареєстрований рівень безробіття на початок 2015 року склав
2,21%. Найнижчий рівень безробіття відзначається в Києві. Зареєстроване
безробіття вище в сільських районах, ніж у містах, - 427900 і 362300 чоловік
відповідно [3, с.183].
Такі процеси в економіці країни призводять до негативних наслідків на
ринку праці регіонів і держави в цілому. Виділяють такі причини виникнення
безробіття:
- міграція робочої сили (5 млн. українців-заробітчан);
- структурні зрушення;
- важкі умови праці;
- спад економіки і відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу;
- нерегулярна, маленька чи взагалі відсутня виплата заробітної плати;
- обмежена кількість робочих місць;
- процеси приватизації та роздержавлення[3, с.183].
Виникнення безробіття тягне за собою такі наслідки:
- посилення соціальної напруги;
- посилення соціальної диференціації;
- загострення криміногенної ситуації;
- падіння трудової активності;
- скорочення податкових надходжень;
- зменшення ВНП;
- падіння життєвого рівня населення;
- зростання витрат на допомоги безробітнім;
- зростання кількості психічних захворювань.
Попри всі негативні наслідки, безробіття має й позитивні свої сторони:
- підвищення соціальної цінності робочого місця;
- збільшення особистого вільного часу та свободи вибору місця роботи;
- зростання соціальної значимості й цінності праці;
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- зростання конкуренції між працівниками;
- стимулювання підвищення інтенсивності і продуктивності праці;
- можливість для безробітного використати перерву в зайнятості для
перенавчання, підвищення рівня освіти.
Безробіття - загальнодержавна проблема, і вона повинна регулюватися
державою - починаючи від професійної орієнтації молоді та завершуючи
принципами регулювання оплати праці, так як зарплата в першу чергу повинна
відповідати рівню життя в країні.
Зростання можливостей економіки щодо забезпечення робочими місцями
відчутно особливо у сфері підприємництва. Щодо розширення зайнятості на
селі, то воно пов‘язане з підтримкою й заохоченням розвитку видів діяльності
на сільських територіях, що підтверджується досвідом зарубіжних країн , а
також створення сприятливого соціального середовища для підвищення
престижу та мотивації праці, насамперед у молоді, привабливих умов для
проживання у сільській місцевості, зупинення руйнації об‘єктів соціальної
інфраструктури. Необхідно створювати соціально-економічні та правові умови
для сприяння зайнятості на селі, збільшення престижних робочих місць у
галузях сільського господарства і соціальної інфраструктури відповідно до
потреб села. Враховуючи сезонний характер сільськогосподарської праці, слід
забезпечити умови для рівномірної зайнятості протягом року.[5, с. 94]
Важливим моментом є працевлаштування молоді. Підвалини молодіжної
політики були закладені в Україні Декларацією ―Про загальні засади державної
молодіжної політики в Україні‖ (15 грудня 1992 року) і Законом України ―Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні‖ (5 лютого
1993 року) [1, 38]. Проте, зробивши аналіз, можна стверджувати, що в
законодавчих та нормативних актах, які регулюють зайнятість молодих
громадян, недостатньо враховано соціально-економічні можливості України,
особливо тим, хто тільки отримав освіту і не має досвіду роботи. Тому
для розв‘язання цих проблем можна запропонувати такі заходи:
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- створення підприємств для працевлаштування молоді у вільний від навчання
час;
- сприяння створенню малих молодіжних підприємств;
- створення при вузах або при службах зайнятості відділів сприяння
працевлаштуванню молоді (так, в Одеському державному економічному
університеті діє агенція з працевлаштування студентів ―Успіх‖) [1, с.40].
Пожвавлення економічної діяльності, збільшення обсягів інвестиційних
вкладень у розвиток малого підприємництва позитивно впливатимуть на
створення нових робочих місць і сприятимуть зростанню рівня зайнятості
населення.

Більш

ефективному

використанню

наявних

та

створенню

додаткових робочих місць сприятиме впровадження нового для України
стандарту – мінімальної погодинної заробітної плати. Матиме позитивний
вплив стратегія формування державного замовлення на підготовку кадрів для
галузей економіки та покращення якості курсів для підвищення кваліфікації
людей будь яких професій.
На проведення політики зайнятості держава витрачає приблизно 0,41%
ВВП, що значно менше, ніж в інших країнах (2,6% - Швеція, 3% - Франція,
1,6% - Угорщина) [4, с.184]. Тому першочерговим завданням у проведенні
активної політики ринку праці повинно бути її фінансове забезпечення. Для
збільшення фінансування зайнятості населення необхідно посилювати вплив
держави на рівень національного виробництва.
Отже, на сучасному етапі формування ринку праці повинно відбуватися
як на регіональному і національному, так і на міжнародному рівні. Практика
країн з розвиненою економікою свідчить, що країни, які формують ринок праці
з урахуванням національних і міжнародних пріоритетів, мають низький рівень
безробіття і висококваліфіковану робочу силу. Пропонуємо розмежовувати такі
поняття, як державне регулювання зайнятості, тобто вплив держави щодо
стимулювання розвитку робочих місць, та державного регулювання ринку
праці, тобто регулювання наслідків функціонування економіки, пов‘язаних з
виникненням безробіття.
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Таким

чином, проблема

безробіття

в

Україні

набуває

особливої

актуальності і потребує глибокого наукового аналізу та вироблення на цій
основі практичних рекомендацій, які можуть використовуватися для розробки і
реалізації

ефективної

соціально-економічної

політики,

направленої

на

забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення країни і
зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня,
задля підняття соціального рівня держави в цілому.
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У статті визначені чинники, які впливають на формування інвестиційної
привабливості національної економіки, оцінені можливості інвестиційної
привабливості на сучасному етапі розвитку. Запропоновані ідеї для поліпшення
інвестиційної привабливості країни та залучення нових іноземних інвесторів. .
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В сучасних умовах інтеграції та глобалізації світового господарства
інвестиційні процеси мають ключове значення у становленні та розвитку
вітчизняної

економіки.

Основою для

розвитку економіки

України,

є

забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціально-економічний
простір, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на
сучасному етапі виступає ефективне здійснення інвестиційної діяльності на
всіх рівнях: держава – регіон – галузь – підприємство. У забезпеченні виходу
економіки з кризового стану і стабільного її розвитку важливу роль відіграє
науково обґрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона визначає
реальні джерела, напрями, структуру

інвестицій, здійснює раціональні та

ефективні заходи для виконання загальнодержавних , регіональних та місцевих
соціально-економічних програм на макро - мікроекономічних рівнях.
Водночас для підвищення інвестиційної активності вітчизняних підприємств
на державному рівні мають виконуватися важливі умови: забезпечення
сприятливого інвестиційного клімату в країні, формування та реалізація виваженої
інвестиційної політики, формування

розвиток фондового ринку, сприяти

спрямуванню інвестицій у пріоритетні виробництва, розвиток інвестиційного та
інфраструктурного забезпечення інвестиційних процесів тощо.
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В наш час гостро постає питання збереження економічної стабільності,
конкурентоспроможності, стимулювання соціально-економічного розвитку
держави. Такими питаннями теорії і практики бюджетних інвестицій
присвячені праці як зарубіжних так і вітчизняних вчених, серед яких: Р. Барро,
С. Буковинський, Е. Домар, В. Зимовець, Т. Затонацька., М. Кейнс, В. Комаров,
О. Кириленко, Б. Малиняк, П. Орлов, М. Фр.дман, А. Фуенте та інші.
Бюджетними інвестиціями є видатки з державного та місцевих бюджетів,
які спрямовуються на фінансування державних цільових програм економічного,
науково-технічного,

соціального

розвитку,

програми

розвитку

окремих

регіонів, галузей економіки, фінансування інвестиційних проектів та придбання
частки акцій чи прав участі в управлінні підприємством.
Метою статті є дослідження проблем і чинників, які впливають на державу
у процесах формування інвестиційної привабливості національної економіки, їх
оцінка та розробка рекомендацій щодо забезпечення позитивної динаміки
іноземного інвестування в вітчизняні підприємства.
В Україні на сьогоднішній день існує проблема дефіциту фінансових
ресурсів. Держава не в змозі здійснювати інвестування різних сфер економіки
через брак бюджетних коштів. Таким чином, серед проблем, які потребують
негайного вирішення, одне з перших місць займає проблема нестачі
інвестиційних ресурсів в економіці України та створення сприятливих умов для
їх нагромадження.
На рівні регіонів та окремих галузей економіки ефективному здійсненню
інвестиційної діяльності має сприяти розробка та реалізація регіональних і
галузевих програм інвестиційного розвитку. На рівні ж окремого підприємства
необхідно застосовувати дієву систему управління інвестиційною діяльністю,
здійснювати комплексну оцінку її ефективності та запроваджувати заходи,
спрямовані на її підвищення. Інвестиційна сфера не спроможна ефективно
розвиватися за рахунок саморегулюючих механізмів.Тому регулювання
інвестиційної діяльності є складовою частиною державного регулювання
економіки, одним із найважливіших інструментів державної підтримки
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інвестиційної діяльності та інструментом реалізації інвестиційної політики
держави [1, с.139].
Економічна категорія «інвестиційний клімат» дозволяє визначити ту
систему орієнтирів, у межах якої відбувається процес інвестування, а на основі
цього – напрями ефективного використання інвестицій. У класичному
розумінні інвестиційний клімат – це такий стан інвестиційного середовища, що
характеризується та оцінюється через темпи зростання валового внутрішнього
продукту, існуючий рівень податків і пільг, відсоткових ставок, інфляції,
тарифів і цін, валютних курсів, цін на корпоративні та державні цінні папери, а
також правового забезпечення інвестиційної діяльності.
Важливість даної економічної категорії полягає у тому, що через систему
бюджетних інвестицій держава приймає безпосередню участь у інвестиційних
процесах. Основною метою бюджетних інвестицій є інвестиційне забезпечення
розвитку реального сектору економіки та соціальної сфери. У свою чергу,
передбачається інвестування коштів в формування такої системи надання
суспільних послуг, яка б забезпечувала високий рівень соціально-економічного
розвитку, підвищувала б матеріальний добробут населення, забезпечувала б
розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери, а також активізувала б
інвестиційні процеси та сприяла б економічному зростанню [2, c.207].
Головним важелем економічного регулювання з метою досягнення
поставлених цілей виступають державні інвестиції. Це обумовлює актуальність
теми дослідження. В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи
державної підтримки інвестиційної діяльності підприємства і тому тривалий
час спостерігається значний дефіцит внутрішніх фінансових ресурсів, відтак
проблема залучення іноземних інвестицій була і залишається надзвичайно
актуальною. Як наслідок цього,в інвестиційній діяльності утворено замкнене
коло,коли не до-інвестування народного господарства

посилює спад

виробництва, що,в свою чергу спричиняє зниження інвестиційних можливостей
суб‘єктів господарювання та держави. Для покращення інвестиційного клімату
в Україні необхідно зробити все можливе, щоб зарубіжні інвестори не боялися
вкладати кошти в економіку нашої країни, зокрема, чітко визначити пріоритети
розвитку на довготерміновий період, забезпечити систему узгодженості і
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стабільність законодавчої бази, особливо з формування і функціонування
спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку; зменшити
податковий тиск на підприємства, які вкладають ресурси в інвестиційний
розвиток; створити однакові умови конкурентної боротьби; спрямовувати
інвестиції у пріоритетні, з погляду ефективності, проекти; надати урядові
гарантії інвесторам і закріпити їх на законодавчому рівні; забезпечити
мінімізацію інвестиційних ризиків.
Сьогодні в Україні, крім зовнішніх інвесторів, є і внутрішні потенційні
інвестори. Однак для широкого застосування внутрішніх інвестицій необхідні
механізми,які б сприяли залученню тіньових капіталів. Вирішення цієї
проблеми потребує розроблення державних програм. Пріоритетними можна
визнати ті напрямки інвестування,які спроможні в порівняно короткий термін
забезпечити відчутні зрушення в економіці країни [3, с.141].
Такими невідкладними завданнями можна вважати ті, що забезпечують
приріст обсягів виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції
країні. Для ширшого залучення як іноземних,так і внутрішніх інвесторів у
регіоні,повинні

розроблятися

спеціальні

стратегії

залучення

іноземних

інвестицій у регіони країни.
Потужним важелем стримування іноземних інвестицій в Україну є
нерівномірний розподіл податкового тиску, який є надмірним для легально
працюючих суб‘єктів господарювання на тлі існування величезного тіньового
сектора економіки. Незважаючи на те, що переважна більшість іноземних
інвесторів намагається вести прозорий та легальний бізнес, «тінізація»
економіки суттєво ускладнює їх співпрацю з вітчизняними підприємствами,
які не завжди в змозі дозволити собі ризик ведення прозорих і легальних
операцій.
Велика частка вилучення прибутку, нестабільність податкових ставок та правил
нарахування перешкоджають ефективному веденню бізнесу в Україні.
Зробивши аналізи

існуючих підходів до оцінювання інвестиційної

привабливості підприємства, можна виділити такі напрямки:
- підхід, що ґрунтується на аналізі фінансових показників діяльності
підприємства;
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- комплексний підхід, який, не заперечуючи необхідності проведення
фінансового

аналізу,

враховує

інші

аспекти

функціонування

суб‘єкта

господарювання та оцінює підприємство різнопланово;
- ринковий підхід, який базується на оцінці привабливості цінних паперів
компанії та аналізі показників фондового ринку;
- вартісний підхід, у рамках якого критерієм інвестиційної привабливості
підприємства є зростання його вартості.
Найпростішими та найзручнішими в застосуванні є методики, що базуються
на аналізі фінансового стану підприємства. Поширеність цього підходу
пояснюється легкістю застосування даного аналітичного інструментарію,
можливістю комплексно оцінити теперішнє фінансове становище підприємства.
Цей підхід не потребує збору додаткової інформації, яка не подана у фінансовій
звітності підприємства. Однак така оцінка підприємства не є достатньою,
оскільки як задовільний, так і незадовільний фінансовий стан суб‘єкта
господарювання не відображає перспектив розвитку та резервів покращення
результатів діяльності. І, як відзначає Т. Коупленд: «Інвестори платять за ті
результати, яких вони очікують від компанії в майбутньому, а не за те, чого
компанія досягла в минулому, і, звичайно, не за її теперішні активи » [6].
Однобічність підходу до оцінювання інвестиційної привабливості на основі
фінансових показників намагаються виправити автори комплексних методик.
Ці методики всебічно оцінюють інвестиційну привабливість підприємств,
певним чином ураховуючи перспективи розвитку об‘єкта інвестування,
але мають той істотний М.М. Мархайчук. Аналіз методик оцінювання
інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку підприємств,
що потребують аналізу різнопланових чинників, які не завжди мають
числове вираження, а тому існує необхідність залучення експертів для
здійснення обґрунтованої оцінки, що пов‘язано з додатковими витратами.
Крім того, урахування великої кількості показників не свідчить про те,
що

вони

дійсно

відображають

підприємства.
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інвестиційну

привабливість

Так, М.М. Туріянська вважає, що виробнича база підприємства, в першу
чергу, цікавить потенційного інвестора. Її стан, наявність устаткування,
сучасність

технологій

є

одними

з

головних

чинників

інвестиційної

привабливості. Також на привабливість підприємства впливають фінансовий
стан підприємства та показники його ефективності. Проте досить поширеною є
практика, коли інвестор вкладає кошти у збиткове підприємство із застарілими
технологіями, устаткуванням, основними фондами. Причина – перспективність
ринку, бренд підприємства, його соціальна, екологічна та суспільна значущість,
імідж

тощо. Деякі методики оцінювання інвестиційної привабливості

підприємства враховують не фінансові показники та аналізують нематеріальні
активи, оскільки, як показує реальність сьогодення, саме наявність та
розвиненість

нематеріальних

активів істотно

впливає на інвестиційну

привабливість підприємства. Однак, як відмічає Г.В. Козаченко, незважаючи на
цілу низку очевидних переваг не фінансових показників в оцінці інвестиційної
привабливості підприємства, численні дослідження виявили їхні істотні
недоліки.

У

деяких

випадках

не

встановлюється

чітка

причинна

взаємозалежність між не фінансовим показником та очікуваним результатом від
його впровадження, що призводить до неправильної оцінки інвестиційної
привабливості підприємства. Крім того,не фінансові показники не завжди
відзначаються достовірністю.
Інвестиційна привабливість регіонів є інтегральною характеристикою
окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку
інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів
та інших чинників, які істотно впливають на формування дохідності інвестицій
та інвестиційних ризиків тощо. Інвестиційна привабливість підприємства є
комплексом

якісних

і

кількісних

показників,

що

всебічно

оцінюють

спроможність примноження інвестованого капіталу і є похідною характеристикою
від інвестиційного клімату в державі, і як інтегральний показник, що формується
під впливом чинників прямого і непрямого впливу, визначає бажання чи відмову
інвестора вкладати кошти в такий об‘єкт, як підприємство. За даними рейтингової
оцінки глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму,
протягом 2004–2006 рр. позиції України посилилися і вона піднялася у рейтингу з
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86-го до 69-те місця, а за 2007–2011 рр. втратила 20 позицій у рейтингу,
опустившись на 89-те місце у 2010 р.з 139, і піднялася на 7 позицій у 2011 р.,
зайнявши 82-ге місце із 142. У рейтингу за 2012 р. Україна зміцнила свої позиції
та посіла 73-тє місце серед 144 країн світу, піднявшись на 9 сходинок порівняно з
попереднім роком.
Однак за даними звіту «The Global Competitiveness Report 2013–2014»
Україна посіла 84-те місце серед 148 країн світу, втративши 11 позицій в
рейтингу, порівняно з попереднім роком. Найближчими сусідами України у
цьогорічному рейтингу стали Туніс і Уругвай. Провідні позиції зайняли
Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія, які складають трійку лідерів. Усі
пострадянські

країни

випередили

Україну

за

індексом

глобальної

конкурентоспроможності, окрім Молдови, яка зайняла 89-те місце. Найбільший
торговельний партнер України, Російська Федерація, випередив її на 20 позицій
і посідає 64-те місце у загальному рейтингу [5].
Нещодавно Україна поліпшила свої позиції, піднявшись з 84-го місця на
76-те, що відображає очікування, пов‘язані зі зміною уряду після Євромайдану.
При цьому, воєнний конфлікт на сході України і анексія Криму практично не
вплинули на оцінки, оскільки оцінка цих чинників та їх впливу на загальний
стан справ в державі буде надана пізніше, про що зазначається у звіті
Всесвітнього

економічного

форуму.

Водночас

відмічається

загальне

поліпшення роботи державних інституцій, сфери освіти, ділового середовища
та ефективності ринків. На думку аналітиків Всесвітнього економічного
форуму, відновлення миру на сході України є на сьогодні першорядним
завданням,

оскільки

це

сприятиме

подальшій

реалізації

реформ,

що

передбачають посилення ефективності інституцій, зменшення домінування
великих компаній на ринку, пожвавлення конкуренції. Посилення фінансових
ринків разом із використанням потенціалу висококваліфікованої робочої сили і
загальною місткістю ринку допоможе Україні стабілізувати економіку,
поліпшити конкурентний стан держави.
Згідно з рейтингом, найближчими сусідами України стали Словаччина і
Хорватія, при цьому, лідерами рейтингу вже традиційно залишаються
Швейцарія, Сінгапур і США. За даними звітів про індекс глобальної
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конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2012–2013 та
2013–2014

рр.,

Україна

досягла

другої

стадії

розвитку

–

країни

з

ефективноорієнтованою економікою. Валовий внутрішній продукт на душу
населення у цей період становив 3621 дол. США та 3877 дол. США відповідно.
У 2008–2009 рр. Україна вже визнавалась Всесвітнім економічним форумом
країною з ефективноорієнтованою економікою, проте після значного падіння
обсягів валового внутрішнього продукту на душу населення в 2010–2011 рр., за
класифікацією Всесвітнього економічного форуму, Україна знову була
віднесена до групи країн, що знаходяться на перехідній стадії від
ресурсоорієнтованої до ефективноорієнтованої економіки.
На разі (2013–2014 рр.) ситуація значно ускладнилася через політичну кризу
та воєнну агресію з боку Російської Федерації. Саме тому за міжнародними
оцінками Україна розглядається як інвестиційно неприваблива держава.
Падіння рейтингів України зумовлює зниження її інвестиційної привабливості
та, як наслідок, зменшення у майбутньому потоку іноземних інвестицій. За
даними Державної служби статистики України, у І кварталі 2013 р. в економіку
України іноземними інвесторами вкладено 1559,7 млн дол. США прямих
іноземних інвестицій, що становить 176,2% до відповідного періоду2012 року.
Обсяг інвестованого капіталу в економіку України на 1 квітня 2013 р. становив
55708,9 млн дол. США, що на 1,3% більше обсягів інвестицій на початок 2013
р., та, в розрахунку на душу населення, складає 1226,7 дол. США.
У цьому контексті варто зауважити, що на сьогоднішній день у структурі
капітальних вкладень в Україні переважають внутрішні джерела. Так, за 2012 р.
64% загального обсягу капітальних вкладень профінансовано за рахунок коштів
вітчизняних підприємств та організацій.
В табл. 1.1 наведені обсяги на початок року та темпи зростання іноземних
інвестицій в економіку України та з економіки України в 1995–2014 рр. за
уточненими даними станом на початок 2015 р. [7].
В нижній частині табл. 1.1 наведені обсяги на початок року та темпи зростання іноземних інвестицій в економіку України та з економіки України в
2010–2014 рр. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і
м. Севастополя за співставними даними на початок 2015 р.
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За останні роки українська держава докладала значних зусиль задля підвищення своєї інвестиційної активності.
Свідченням цього є: укладення більше ніж 50 міжнародних договорів про
уникнення подвійного оподаткування, під- писання угоди про сприяння й
взаємний захист інвестицій із понад 70 країнами світу, ратифікування
Вашингтонської конвенції 1965 р. про порядок вирішення інвестиційних
суперечок між державами та іноземними суб‘єктами господарювання, вступ
України у 2008 р. у СОТ, підписання у червні 2014 р. економічної частини
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, яка, зокрема,
передбачає створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) [8].
Зниження обсягів виробництва базових галузей економіки України за
2014 р. становило 9,6 % у річному вимірі, зокрема обсяги виробництва в промисловості знизилися на 10,7 %, будівництві – на 21,7 %, оборот роздрібної
то- ргівлі зменшився на 8,6 %. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало,
було сільське господарство (2,8 %) завдяки рекордному врожаю зернових
культур (63,8 млн т). Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в
Україну в 1994– 2013 рр. зображена на рис. 1.
Таблиця 1.1
Прямі іноземні інвестиції в Україну та з України
Прямі іноземні інвестиції
Прямі інвестиції з
в Україну
України
Надходження
Прямих
На
На
%
до
Роки початок
іноземних
% до
початок
попереднього
інвестицій,
року
попереднього
року
року
млрд. дол. США
млрд..дол.
року
млрд..дол.
США
США
1995

0,48

-

0,02

-

0,41

1996

0,90

185,5

0,08

414,3

0,54

1997
1998
1999

1,44
2,06
2,81

160,4
143,5
136,2

0,10
0,13
0,10

115,8
130,9
976,5

0,63
0,75
0,47

2000

3,28

116,8

0,10

101

0,59

2001

3,88

118,1

0,17

172,9

0,68

2002

4,56

117,6

0,16

91,4

0,92
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2003

5,47

2004

6,79

2005

9,05

2006

120,1

0,14

92,7

1,32

0,17

115

2,25

133,2

0,20

119,6

7,84

16,89

186,7

0,22

110,5

4,72

2007

21,61

127,9

0,24

110,8

7,94

2008

29,54

136,7

6,2

2546,9

6,07

2009

35,62

120,6

6,2

100,1

4,44

2010

40,05

112,5

6,23

110,4

4,75

2011

44,81

111,9

6,87

100,3

5,53

2012

50,33

112,3

6,9

100,5

4,96

2013
2014

55,3
58,16

109,9
105,2

6,48
6,58

94
100,4

2,86
-

124,2

Без урахування окупованої території АР Крим і м. Севастополя
2010

39,18

-

6,2

-

4,66

2011

43,84

111,9

6,85

110,4

5,15

2012
2013

48,99
53,68

111,8
109,6

6,88
6,46

100,5
93,9

4,69
3,38

2014

57,06

106,3

6,60

102,1

-

Аналізуючи табл. 1 та рис. 1, можна зауважити, що протягом останніх
кількох років не спостерігається покращення ситуації з приростом інвестицій в
економіку України. На даний час інвестиційний клімат в Україні є вкрай
несприятливим для іноземних інвесторів, що пояснюється наступними
основними причинами: 1) ескалацією воєнного конфлікту між Україною та
Російською Федерацією на сході та півдні нашої держави; 2) відсутністю
усталеної та виваженої стратегії залучення іноземного капіталу у вітчизняну
економіку; 3) високим рівнем корумпованості органів державної влади та
управління; 4) низьким рівнем захисту прав та законних інтересів інвесторів, у
т.ч. іноземних; 5) негативним міжнародним інвестиційним іміджем держави,
який насамперед є наслідком корумпованості та тінізації національної
економіки.
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в 1994–2013 рр.
Джерело: побудовано за [10, 11, 12]
Для виходу із ситуації, що склалася, необхідно реалізувати декілька
першочергових заходів: 1) розробити довгострокову стратегію залучення
іноземного капіталу в економіку України та окремих її регіонів, враховуючи
політико-економічні особливості розвитку держави на сучасному етапі; 2)
розробити національний та регіональні плани підвищення інвестиційної
привабливості України та її адміністративно-територіальних утворень з
урахуванням поточних рейтингів інвестиційної привабливості.
Таким чином, створення відповідно до ринкових засад механізму взаємодії
інвестора і органів державної влади в управлінні інвестиційним процесом та
лібералізації економіки дасть змогу залучити якомога більше інвестиційних
ресурсів в економіку країни. Міжнародний досвід інвестування свідчить,що ті з
країн,кому вдалося залучити в країну значні обсяги інвестицій,успішно та
швидко долають завдання ринкового реформування національних економік,
досягають значних темпів соціально-економічного розвитку, тому на шляху до
євроінтеграції одним із найважливіших завдань держави є забезпечення
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інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, оскільки набуття та
збереження стійких конкурентних переваг на міжнародній арені в сучасному
світі можливим лише за умов стрибка в інноваційну економіку.
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Т.А. Чабан
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
У статті визначено роль податків у формуванні дохідної частини місцевих
бюджетів, проаналізовано структуру податкових надходжень та визначено
особливості їх розмежування між бюджетами різних рівнів в контексті змін
бюджетного

та

податкового

законодавства

в

умовах

бюджетної

децентралізації.
Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, дохідна база,
органи місцевого самоврядування, податкові надходження, міжбюджетні
трансферти.
На сьогоднішній день податки відіграють важливу роль у формуванні
доходів бюджетів держави, у тому числі й місцевих. В свою чергу, місцеві
бюджети є одним із найсуттєвіших джерел задоволення життєвих потреб
населення.

Більшість

державних

видатків,

насамперед

соціального

спрямування, фінансуються саме з місцевих бюджетів. Збільшення доходів
місцевого бюджету сприяє покращенню інфраструктури міста, здійсненню
територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу
валового внутрішнього продукту з метою вдосконалення структури суспільного
виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню.
Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в
ній місцевого самоврядування здатного забезпечити ефективне функціонування
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територіальних громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку.
Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення та дотримання
принципу децентралізації влади. Згідно чинного законодавства держава
гарантує дохідну базу місцевого самоврядування, яка має бути достатньою для
забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних стандартів.
Тому питання оптимального розмежування податкових надходжень між
бюджетами різних рівнів набувають особливої актуальності в умовах
реформування бюджетного та податкового законодавства, які спрямовані на
бюджетну децентралізацію.
Проблеми щодо формування доходів місцевих бюджетів досліджувались
у працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких на особливу увагу
заслуговують фундаментальні дослідження В. Дем‘янишина, М. Данилишин,
О. Кириленко, В. Кравченка, А.Крисоватого, І. Луніної, К. Павлюк, Г. Поляка,
В. Федосова, Г. Старостенко, Л. Тарангул, І. Ускова, С. Юрія та ін. Однак, не
зважаючи на наявність великої кількості досліджень у цій сфері, практичні
аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів потребують
подальших досліджень, що пов‘язане з прийняттям змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України.
Метою дослідження є з‘ясування сутності і ролі податкових надходжень у
формуванні доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації.
Місцеві бюджети є засобом акумулювання та перерозподілу доходів,
необхідних для забезпечення впливу органів місцевого самоврядування на
соціально-економічний розвиток територій та фінансування регіональних
програм. Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами,
достатніми для вирішення соціально – економічних завдань регіону.
Згідно з Бюджетним кодексом України доходи бюджету класифікуються
за такими розділами як податкові надходження, неподаткові надходження,
доходи від операцій з капіталом і трансферти [1].
Місцеві бюджети в розвинутих країнах поповнюються переважно за
рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах – членах Європейського
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Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у Швеції та Данії –
понад 80% [2, с. 127]. У структурі доходів місцевих бюджетів України у
2015 р., порівняно з попередніми роками, слід відмітити певне зростання частки
податкових надходжень з одночасним зменшенням доходів від операцій з
капіталом та надходжень до цільових фондів.
В Україні сьогодні процеси фінансово-бюджетної децентралізації хоча й
набули незворотного характеру, але не мають системності і все ще не сприяють
стимулюванню місцевих органів до пошуку джерел активізації власних
економічних ресурсів.
Децентралізація бюджетної системи стала відповіддю на підвищення
централізації фінансованих потоків сьогодні є одним із ключових напрямків
бюджетної політики. В умовах переходу до децентралізації управління
фінансовими ресурсами обсяг надходжень у місцеві бюджети повинен
відповідати потребам регіону. Важливим показником рівня бюджетної і
податкової автономії місцевих органів щодо управління розвитком територій є
рівень фінансово-бюджетної децентралізації.
Проведення бюджетної децентралізації в Україні у формі збільшення
повноважень та фінансової бази місцевих громад триває вже більше десяти
років, та з року в рік декларувалось в Основних напрямках бюджетної політики,
а фактично підвищувався рівень бюджетної централізації аж по 2014 рік, який
став переломним у даному процесі.
Щодо зміни до Бюджетного кодексу України, які відбулись у 2014-2015
рр., варто зазначити, що завдяки їм розширились права місцевих органів влади і
в першу чергу в частині самостійності прийняття рішень із формування та
використання

бюджетних

коштів.

Це

сприятиме

формуванню

нових

прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами; визначенню на
законодавчому рівні чітких бюджетних прав і рівня відповідальності двох
рівноправних гілок влади – уряду і місцевого самоврядування; комплексному
вирішенню

питань

територіальних

громад;

нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
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збільшенню

мотивацій

до

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2015 рік склав 266,9 млрд.
гривень, що на 20,6% більше, ніж 2014 року, у результаті питома вага місцевих
бюджетів у зведеному бюджеті склала 54,6% проти 52,1% у 2014 році.
Також,
фінансового

місцеві

бюджети

забезпечення

завдяки

отримали

запровадженню

додатковий

ресурс

нової
на

моделі

виконання

повноважень, які є функціями держави і передані на виконання місцевим
органам влади, в сумі 22,7 млрд. гривень.
Основним джерелом що забезпечує мобілізацію доходів місцевих
бюджетів

є

податкові

надходження,

які

в

свою

чергу

включать

загальнодержавні податки і збори (обов‘язкові платежі) та місцеві податки і
збори (обов‘язкові платежі) [1].
Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію
найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів – 61,4
% від загальних надходжень місцевих бюджетів. У територіальному розрізі
найбільший обсяг податку на доходи фізичних осіб надходить до районних
бюджетах і становить 98%, до обласних – до 78–80 %, до бюджету м. Києві –
40–45% доходів.
Досвід розвинутих країн показує, що оподаткування доходів населення є
дієвим інструментом перерозподілу з чітко визначеними умовами суспільного
добробуту, високим рівнем життя й доходів громадян. Удосконалення
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні повинно здійснюватися у
напрямі забезпечення принципу соціальної справедливості [6, c. 34–35]. На
відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування податком на
доходи фізичних осіб встановлюються виключно на загальнодержавному рівні,
за кордоном органам місцевого самоврядування надано досить широкі права
стосовно аналогічних податків. У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр,
Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія особистий прибутковий податок
належить до місцевих податків [3, с. 18].
Формування податкових надходжень доходів місцевих бюджетів на 2015
рік базується на нових законах та реформах. З метою формування нових
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прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами в Україні
прийнято ряд законів: Закон України ғ 80-VIII «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», Закону України ғ 79-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закону
України ғ 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»). Прийняті
зміни до Бюджетного кодексу України розширяють права місцевих органів
влади в частині самостійності прийняття рішень із формування та використання
бюджетних коштів, забезпечать збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті з 52,1 % до 54,6 %. З 2015 р. порядок розподілу податкових
надходжень між державним та місцевими бюджетами стане іншим [13].
Урядовий закон про бюджетну децентралізацію запроваджує альтернативні
шляхи збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів, зокрема,
уряд передає місцевим бюджетам: 10 % податку на прибуток підприємств; 100
% державного мита; 80 % екологічного податку (при цьому 55 % будуть
направлятися в обласні бюджети, а 25 % – до районних бюджетів і бюджетів
міст обласного значення); акцизний податок від реалізації через роздрібні
мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів,
біодизеля і скрапленого газу; 25 % плати за надра; місцеві збори (податок на
нерухомість з включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна,
єдиний податок); податок на майно («розкішні» автомобілі) податок на
прибуток комунальних підприємств, інші податки. 75 % податку на доходи
фізичних осіб (60 % податку отримають бюджети міст обласного значення та
районів; 15 % – обласні бюджети); 40 % – бюджет м. Києва [4].
За рахунок змін у розмежуванні між бюджетами податку на доходи
фізичних осіб та зарахування його частини (60 % по бюджету міста Києва та 25
відсотків по інших бюджетах) до державного бюджету місцеві бюджети
України у 2015 р. втратили 25,7 млрд. грн. цього податку. При цьому,
втративши стабільне джерело надходжень, місцеві бюджети отримали
натомість доходи, надходження яких є менш прогнозованим та залежним від
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дій органів місцевого самоврядування. За рахунок передачі частини платежів з
державного бюджету місцеві бюджети отримали 6,2 млрд. грн., від
запровадження акцизного податку з кінцевого продажу підакцизних товарів –
5,9 млрд. грн., за рахунок розширення бази оподаткування податком на
нерухоме майно 2,1 млрд. грн. Таким чином, не компенсується з державного
бюджету втрата 11,5 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб, або 44,7 % від
його обсягу, що буде надходити до державного бюджету. Найбільші втрати
доходних джерел відбулись у бюджеті м. Києва, обласних та інших бюджетах зі
значними обсягами надходжень податку.
Втрати доходів місцеві бюджети Вінницької області у 2015 р. пов‘язані із
передачею 25 % податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету
компенсуються за рахунок збільшення доходів від: передачі з державного
бюджету плати за надання адміністративних послуг, державного мита;
збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80 %;
запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів
за ставкою 5 % вартості реалізованого товару; розширення бази оподаткування
податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного
(нежитлового) майна; зарахування до обласних бюджетів 10 % податку на
прибуток приватних підприємств. Разом з тим, по обласному бюджету втрати
податку на доходи фізичних осіб компенсуються лише на 19,5 % за рахунок
надходжень екологічного податку та 10 % податку на прибуток підприємств.
Крім цього, місцеві бюджети області втратять значні кошти у зв‘язку з
скасуванням збору за першу реєстрацію транспортних засобів та включення
його бази оподаткування до акцизного податку, який зараховуватиметься до
державного бюджету.
У перспективі основним джерелом наповнення місцевих бюджетів
повинен стати податок на нерухомість. Його базу розширюють за рахунок
залучення в оподаткування комерційного майна. Проте порядок його
нарахування та справляння не відповідає практиці розвинутих країн світу, де
розмір податку залежить від вартості об‘єкта нерухомості, а не від житлової
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площі, як визначено чинним законодавством України. Тому необхідно внести
відповідні поправки до Податкового кодексу. Крім того, викликає сумніви
можливість значних надходжень для місцевих потреб від запровадження
податку на нерухомість для сільської місцевості. Оскільки, в умовах
економічної кризи та стрімкого зубожіння селян такі ініціативи заздалегідь
приречені на провал [10]. Крім того, органи місцевого самоврядування повинні
мати право самостійно запроваджувати на своїй території власні місцеві
податки та збори, враховуючи специфіку території та наявні там потенційні
об‘єкти оподаткування [5].
Дослідження практики формування податкових надходжень місцевих
бюджетів показали, що нині місцеві органи влади не володіють достатніми
фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною
сферою території. Основним бюджетоутворюючим податком є податок на
доходи фізичних осіб та плата за землю. Бюджетна децентралізація спрямована
на розширення дохідних джерел, бази адміністрування та надання права
органам місцевої влади самостійно регулювати розміри податків та зборів.
Проте, на нашу думку законодавчі нововведення не забезпечать обіцяну урядом
бюджетну децентралізацію, оскільки із передачею додаткових джерел доходів,
за громадами закріплюється величезний обсяг нових видатків, зокрема їм
передається майже вся освіта, медицина, культура, дорожнє та житловокомунальне господарство. Водночас збільшуються частки відрахувань в центр
платежів, які переважно залишалися на місцях: податку на доходи фізичних
осіб, рентної плати за користування надрами. Тому питання бюджетної
децентралізації в Україні залишається відкритим.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
В статті проаналізовано сучасні проблеми та перспективи розвитку
правового регулювання казначейського обслуговування. Розкрито фактори
впливу на ефективність обслуговування бюджетів. Визначено основні
напрямки вдосконалення казначейського обслуговування бюджетів.
Ключові слова: казначейство, бюджет, доходи, видатки, регулювання, право.
В умовах економічної кризи одним із головних інструментів впливу
держави на політичні, економічні та соціальні процеси є бюджет. Від якості та
своєчасності прийняття державних рішень у бюджетній сфері залежить рівень
ефективності державного управління бюджетними ресурсами країни та її
адміністративно-територіальних одиниць. Найважливішим етапом бюджетного
процесу, на якому реалізуються визначенні завдання та заходи соціальноекономічного розвитку держави, є виконання бюджету. Виконання будь-якого
бюджету має за мету забезпечити надходження доходів і фінансування видатків
в межах затверджених бюджетів. У Бюджетному кодексі України (далі –
Кодекс) чітко встановлено повноваження всіх органів влади, що займаються
питаннями виконання державного та місцевих бюджетів, проте є ціла низка
правових колізій які потрібно врегулювати.
У науковій літературі питання державного управління бюджетними
ресурсами та проблеми організації виконання бюджетів висвітлені достатньо
широко, зокрема, дослідженнями цього питання займалися такі науковці, як:
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В. Бодров, С. Буковинський, Т. Безверхнюк, М. Гончаренко, Г. Дмитренко,
Я. Жаліла, О. Іваницька, І. Лопушинський, В. Мамонова, М. Миколайчук,
В. Поліщук, І. Розпутенко та багато інших. Проте, не зважаючи на значні
здобутки науковців і практиків у цих дослідженнях низка питань, що
стосується механізму державного управління казначейським обслуговуванням
місцевих бюджетів, потребує подальшого уточнення та розвитку.
Виконання бюджету – це одна із стадій бюджетного процесу, яка
передбачає забезпечення повного і своєчасного надходження всіх доходів до
конкретного

бюджету

та

забезпечення

своєчасного

і

безперебійного

фінансування запланованих бюджетних заходів, що затверджені законом
України про державний бюджет на відповідний рік чи рішенням сесії
відповідної місцевої ради. Згідно зі статтею 78 Кодексу, виконання місцевих
бюджетів забезпечують місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних рад або сільські, селищні чи міські голови.
Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління
виконанням

відповідного

місцевого

бюджету,

координують

діяльність

учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать
місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з
відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, які були
помилково або надмірно зараховані до бюджету [11, с. 241].
Кодексом встановлено (стаття 43), що в Україні при виконанні
державного та місцевого бюджетів застосовується казначейська форма
обслуговування бюджетних коштів. Казначейське обслуговування є системою
контролю і системою, яка здійснює платежі. Слід зазначити, що це відповідає
загальному напрямку розвитку в

країнах,

які

здійснюють

бюджетну

децентралізацію, а саме: надання місцевим органам влади додаткових
бюджетних повноважень з одночасним посиленням контролю бухгалтерського
обліку та звітності, платежів і методів запозичення. Створення органу
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контролю за бюджетними платежами забезпечує ефективну фіскальну
дисципліну в цілому в бюджетній системі.
Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів України,
забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення
єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.
Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень

бюджету,

взятті

бюджетних

зобов‘язань

розпорядниками

бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов‘язаннями;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання
бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку;
4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами [11, с. 243].
Зовсім ще недавно в Україні існувала банківська система виконання
бюджетів. Але домінувала точка зору, що контролювати дії банківських
установ, у яких були відкриті рахунки учасників бюджетного процесу важко, і,
що

банки

зловживають бюджетними

коштами, використовуючи

їх з

порушеннями чинного законодавства. Стаття 48 Бюджетного кодексу України
наділяє Державне казначейство України наступними повноваженнями:
- проводити операції з коштами державного бюджету;
-

здійснювати

розрахунково-касове

обслуговування

розпорядників

бюджетних коштів;
- здійснення контролю бюджетних повноважень розпорядників коштів
при зарахування надходжень, прийняття зобов‘язань та проведенні платежі;
- ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання
державного бюджету.
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У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
видатками існує проблема щодо використання програмного забезпечення.
Оскільки органи казначейства користуються програмним продуктом АС
«Казна», а розпорядники кошів – іншими власними програмами. Вказане
унеможливлює трансформацію звітності розпорядників коштів у затверджені
форми казначейською службою, що призводить до додаткових витрат часу і
праці. У зв‘язку з цим, виникає необхідність у впроваджені єдиного
програмного забезпечення.
З метою уникнення позбавлення місцевих бюджетів зароблених ними
коштів, вважаємо за необхідне здійснити розподіл ЄКР на два рахунки, тобто
окремо для зарахування і використання коштів державного бюджету та окремо
для коштів місцевих бюджетів. Також вважаємо, що слід у законодавчому
порядку

розробити

Міністерством
самоврядування

механізм

фінансів
щодо

погодження

України

та

використання

на

договірній

відповідними
коштів

основі

органами

місцевих

між

місцевого

бюджетів,

які

обліковуються на казначейському рахунку, для покриття дефіциту ресурсів
державного бюджету, у тому числі для погашення дефіциту Пенсійного фонду
України. В іншому разі, слід заборонити використання коштів місцевих
бюджетів, які обліковуються в органах казначейства, для покриття тимчасових
касових розривів Пенсійного фонду.
З метою удосконалення оперативного управління бюджетними ресурсами
місцевих бюджетів вважаємо за доцільне встановити чіткі терміни для
виконання платіжних доручень місцевих бюджетів, а саме: за захищеними
статтями видатками в термін – не більше 1 операційного дня та за
незахищеними статтями видатків – не більше 2 робочих днів. Також
пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України, доповнивши статтю
116 пунктом щодо віднесення до переліку бюджетних правопорушень
невиконання органами Державної казначейської служби термінів проведення
платежів місцевих бюджетів.
Отже, слід зазначити, що в Україні постійно порушується принцип
самостійності бюджетної системи, як у частині відсутності адекватного
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фінансового забезпечення місцевих бюджетів, результатом чого є залежність їх
від трансфертів з державного бюджету, так і шляхом використання коштів
місцевих бюджетів для фінансування дефіциту державного бюджету. Принцип
самостійності бюджетів визначає, що органи місцевої влади коштами
відповідних бюджетів не несуть відповідальність за бюджетні зобов‘язання
держави і навпаки.
Перехід на казначейський механізм обслуговування місцевих бюджетів за
видатками надав можливість зосередити всі рахунки місцевих бюджетів і
розпорядників коштів цих бюджетів на ЄКР і не розпорошувати бюджетні
кошти на рахунках банківських установ, також дозволив позбавитися ризиків
при зберіганні бюджетних коштів.
Проте потрібно зазначити, що запровадження системи управління
бюджетними ресурсами через ЄКР з одного боку дає змогу зменшити вплив
касових розривів на рівень поточного виконання видаткової частини бюджету, з
іншого – дає можливість уряду користуватися та маніпулювати коштами
місцевих бюджетів.
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РОЛЬ ЄСВ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
У дослідженні охарактеризовано основні переваги та недоліки впровадження
єдиного соціального внеску в Україні та з’ясовано, що ЄСВ впливає на пенсійне
забезпечення. Визначено доцільність реформування єдиного соціального внеску
та обґрунтовано чинники, що покращують пенсійне забезпечення на сучасному
етапі розвитку країни.
Ключові слова: Єдиний соціальний внесок, державне пенсійне забезпечення,
соціальне страхування, система соціального страхування, Пенсійний фонд
України.
Постановка

проблеми.

Розвиток

економіки

України

передбачає

першочергове виконання державою своїх соціальних функцій, зокрема пенсійного
страхування і забезпечення найбільш вразливої верстви населення – пенсіонерів.
Пенсійна система в сучасному суспільстві відіграє значну соціальну та економічну
роль. Тому її надійність є запорукою соціальної та економічної стабільності і
потребує постійної уваги з боку держави. Поряд з цем реформування єдиного
соціального внеску спричинює зменшення використання нелегальної робочої сили
та виплати заробітної плати в конвертах.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем розвитку
соціального страхування знайшли відображення в працях таких вчиних –
М.Білаш, Є. Дорош [1, c. 2-3], Т. В. Калінеску, Ю.А. Романовська [7]. Питання
вдосконалення та механізму стягнення ЄСВ значну увагу приділяли такі
вітчизняні вчені: Г.Г.Михальченко, А.М. Соколовська [5], Е. Шаповал [4], C.O.
Гарна [3] та ін., але не зважаючи на це актуальність цієї теми не зникає і в цей час.
Метою статті є дослідження проблем стягнення єдиного соціального
внеску в умовах розвитку сучасної системи пенсійного забезпечення України.
Виклад основного матеріалу дослідження. З 1 січня 2011 року набрав
чинності Закон України ғ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», який вніс кардинальні
зміни у систему державного пенсійного та соціального страхування. Він
об‘єднав у собі чотири платежі, які сплачують підприємства до фондів:
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування на випадок безробіття,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду
соціального страхування від нещасного випадку.
Запровадження єдиного соціального внеску (ЄСВ) дозволило досягти
збільшення надходжень до фондів соціального страхування, спростити
взаємодію платників з фондами, зменшити кількість перевірок та форм
звітності. Введення єдиного соціального внеску, безумовно, значно спростило
процедуру для роботодавців і підприємців у частині адміністрування
нарахування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування.
Застосування єдиного соціального внеску в Україні має свої переваги та
недоліки (табл.1).
Складною залишається проблема детінізації заробітних плат на основі
радикального зниження ставки єдиного соціального внеску. Їх основними
особливостями є:
1) зміщення акцентів ставки ЄСВ для роботодавців; цілковита відсутність
уваги до проблеми підвищення ставки ЄСВ для найманих працівників;
2) обговорення варіантів масштабного зменшення ставки ЄСВ для
роботодавців (найбільше із 41 до 18% або на 23%);
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3) відсутність обґрунтованих розрахунків витрат Пенсійного фонду від
такого зменшення та їх наслідків для системи пенсійного забезпечення та
добробуту громадян;
4) нехтування нелінійною економічних агентів на зниження ставки
ЄСВ[5,c. 13].
Таблиця 1.
Переваги та недоліки застосування ЄСВ
Недоліки
Переваги
1

2

не потрібно ставати на облік у всіх
фондах
соціального
страхування;
спрощується подача звітності до фондів[3];
зменшується кількість звітних форм та
скорочується кількість перевірок органів
соціального страхування;
забезпечується прозорість фінансових
потоків
для
суб‘єктів
системи
загальнообов‘язкового
державного
соціального страхування;
підвищується платіжна дисципліна;
платників страхових внесків;
скорочується обсяг роботи, пов‘язаної з
реєстрацією страховиків, збором коштів,
формуванням та веденням інформаційної
системи відомостей про застрахованих осіб,
забезпеченням звітності.

можливі
випадки
несвоєчасної
виплати лікарняних та допомога по
безробіттю;
дублюються дії платника внеску та
Пенсійного фонду України в частині
розподілу єдиного соціального внеску;
збільшуються
ставки
єдиного
соціального внеску фізичним особам
підприємцям, які сплачують єдиний податок,
а також особам, які не є найманими
працівниками [3].

Джерело: Інноваційна економіка. – 2013 – ғ 12(40). – С. 287.
Особливе

місце

серед

концепцій

реформування

ЄСВ

посідає

найрадикальніша концепція скасувати єдиний соціальний внесок, підвищити
ставку ПДФО у 2016 р. до 29%, а протягом 2017 – 2018 рр. знизити її до 20%. Із
метою розширення бази ПДФО передбачається зобов‘язати підприємців
збільшити заробітну плату на величину, що дорівнює ставці, за якою вони
сплачуватимуть єдиний соціальний внесок [5, с. 14].
Не менш серйозними є соціальні наслідки скасування ЄСВ, яке має
супроводжуватись
запровадження

ліквідацією

натомість

Пенсійного

Фонду

соціальної допомоги
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України

пенсіонерам,

та

пенсій,

яка

буде

виплачуватись із державного бюджету. Це надмірне навантаження на
державний бюджет, а для його зниження необхідно буде скасувати виплати
пенсіонерам на рівні пенсій, заміною пенсій на соціальну допомогу, що буде
надаватись на однаковому ріні та в подальшому призведе до різкого
погіршення забезпеченості пенсіонерів.
Крім пенсійного фонду будуть ліквідовані й інші соціальні фонди, а те,
які соціальні виплати зможе зберегти держава, фінансуючи їх з бюджету,
невідомо. Отже, руйнація всієї системи соціального забезпечення в Україні
завдасть безпрецедентного удару соціальної стабільності та добробуту
громадян.
На початку 2015 року було проведено в Україні реформу ЄСВ, яка була
спрямована на зменшення ставки внеску. Було визначено розширення на 20%
бази нарахування єдиного соціального внеску, на одну застраховану особу.
Розглянемо переваги та недоліки реалізованої моделі реформи єдиного
соціального внеску. Найбільше вигідною є ідея зі зниженням ставки внеску
залежно від масштабів зростання фонду оплати праці, що може стимулювати до
виведення зарплат із «тіні» та зменшити витрати Пенсійного фонду або навіть
уникнути їх [6].
По-перше, запровадження понижуючого коефіцієнта дає змогу зменшити
середньозважену ставку ЄСВ для роботодавців у 2015 р. як мінімум із 41 до 34,
2% [6]. Для того, щоб кожен місяць сплачувати ЄСВ за зниженою ставкою, база
нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу повинна
щомісяця зростати на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною
базою нарахування єдиного внеску за 2014 р. у розрахунку на одну
застраховану

особу,

оскільки,

відповідно

до

Інструкції

про

порядок

нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування, понижуючий коефіцієнт має обчислюватись платником
кожен місяць [6].
По-друге, Інструкцією встановлено, що у 2016 році буде застосовуватись
коефіцієнт 0,6, який збільшить можливість зменшити середньозважену ставку
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ЄСВ до 24, 6%, проте не визначено умови застосування понижуючого
коефіцієнта.
По-третє, при запровадженні реформи ЄСВ, понижуючий коефіцієнт ЄСВ
залежить від стану економіки та фінансового стану роботодавця. Скорочення
попиту на продукцію, збиткова діяльність чи низька рентабельність може стати
перешкодою для підвищення заробітних плат або виведення частини їх з «тіні».
Таким чином, за економічної кризи запроваджена в Україні модель
реформування ЄСВ може не дати жодного ефекту, адже, буде недоцільне її
впровадження через недоліки самої моделі так і невдалий вибір періоду
застосування. Для забезпечення постійного розвитку пенсійного фонду
України необхідно збільшити фінансування з державного бюджету, за рахунок
надходжень за додатковими ставками.
Недостатній рівень власних джерел надходжень бюджету Пенсійного
фонду України зумовлює необхідність додаткових витрат державного бюджету,
за рахунок яких останніми роками значною мірою фінансуються потреби
пенсійного забезпечення громадян України.
Варто зазначити, що в Україні з метою вирішення цієї проблеми
формується резерв коштів Пенсійного фонду України, ресурси якого
використовуються для забезпечення своєчасного та в повному обсязі
фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг. При цьому, розмір
такого резерву відповідає місячній потребі коштів на зазначені цілі.
З метою збереження резерву витрат на покриття дефіциту бюджету
Пенсійного фонду України в майбутніх періодах та отримання додаткових
доходів,

Пенсійний

фонд України інвестує

кошти

такого

резерву

та

використовує при потребі як сам резерв так і доходи від його інвестування на
покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. В той же час, слід
зазначити, що доходи від інвестування вільних коштів Пенсійного фонду
України за всю історію його функціонування не були достатніми для покриття
його дефіциту коштів [1].
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Висновки. Отже, роль єдиного соціального внеску в пенсійному
забезпеченні України впливає на ставку даного збору, як наслідок це
призведе до зменшення виплат заробітної плати в конвертах, а в подальшому
до збільшення надходження коштів до державного бюджету. Доцільно було
б передати адміністрування єдиного

соціального внеску до Пенсійного

фонду України. Це створить більше передумов для цілісного управління
фінансами соціального страхування на паритетних засадах основними його
учасниками – працівниками, роботодавцями та державою. Проте у
короткотерміновій перспективі, з метою більш ефективного вжиття заходів
щодо легалізації заробітної плати, доцільно зберегти адміністрування
єдиного соціального внеску за Міністерством доходів і зборів України,
позаяк у цього фіскального органу більш розвинений арсенал заходів
щодо протидії уникненню від сплати податків та інших обов‘язкових
платежів.
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В.В. Чепа, І.І. Голюш
здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У

статті

охарактеризовано

основні

етапи

здійснення

фінансового

контролінгу на підприємстві та напрямки його вдосконалення. Визначено
доцільність впровадження фінансовго контролінгу, а також етапи його
здійснення на підприємстві.
Ключові

слова:

фінансовий

контролінг,

підприємство,

контролінг,

антикризове управління підприємством, система фінансового контролінгу.
Досвід успішних вітчизняних та іноземних підприємств свідчить, що
одним з перспективних інструментів підвищення ефективності управління
підприємством

є фінансовий

контролінг. Контролінг

–

це передусім

управлінська концепція, яка охоплює всі сфери діяльності підприємства:
фінанси і облік, менеджмент і маркетинг, інтегруючи і координуючи діяльність
різних служб для досягнення оперативних і стратегічних цілей. При тому
йдеться вже не стільки про ринкову спрямованість системи управління
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підприємством, скільки про її здатність виконувати поставлені задачі в умовах
високої динаміки змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації, що
актуально в сьогоднішніх вітчизняних умовах.
Дослідженням аспектів впровадження фінансового контролінгу на
підприємстві

знайшли

відображення

в

роботах

таких

вчених, як

Н. В. Бошота, І. Є. Давидович,Р. І. Задерецька, С.В. Івахненков, В.В. Карцева,
Л.А. Малишева,

Г.О.Партин, В.В. Папп, Н.Д. Собкова,

О.І. Сафаров ,

Я.В. Соколова та інші.
Мета статті полягає

в теоретичному обгрунтуванні необхідності

вдосконалення систем фінансового контролю на підприємстві.
Фінансовий контролінг – це система управління, яка спрямована на
визначення

майбутнього

фінансового

достатку підприємства

і

шляхів

досягнення його. Завданням фінансового контролінгу є організація управління
фінансовими процесами на такому рівні, щоб попередити

помилки,

прорахунки як в поточній діяльності, так і на перспективу. Контролінг, крім
суто інформаційної підтримки, виконує функції забезпечення процесу
управління. Основними напрямками діяльності контролера є формування та
удосконалення системи планування і контролю, розроблення методів реалізації
планово-контрольних

розрахунків,

визначення

необхідної

для

процесу

управління інформації, її джерел та шляхів надходження.
Основна сутність та призначення фінансового контролінгу розкривається
через виконання ним функцій. На нашу думку, найбільш повно функції
фінансового контролінгу розкриваються у роботі Б. Коласа, а саме [2, c. 354]:
1) контрольна функція фінансового контролінгу − контроль за
реалізацією завдань, встановлених системою планових фінансових показників і
нормативів;
2) регулююча функція фінансового контролінгу − вимірювання ступеня
відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від прогнозованих;
діагностика за розмірами відхилень серйозних погіршень у фінансовому стані
підприємства і істотного зниження темпів його фінансового розвитку;
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3) управлінська функція фінансового контролінгу − розроблення
оперативних управлінських рішень з нормалізації фінансової діяльності
підприємства відповідно до передбачених цілей і показників; коректування за
необхідності окремих цілей і показників фінансового розвитку у зв‘язку із
зміною зовнішнього фінансового середовища, кон‘юнктури фінансового ринку
і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності підприємства.
Фінсовий контролінг є ефективною системою забезпечення взаємозв‘язку
між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим
плануванням і внутрішнім фінансовим контролем на підприємстві (Рис.1).
Зокрема основу фінансового контролінгу можуть становити представлені
на вітчизняному ринку інформаційні системи, що дають широкі можливості для
автоматизації управління підприємств різних сфер національної економіки.
Серед розробок вітчизняних та зарубіжних компаній наявні: R/3 (компанія SAP
AG), SAS System (компанія SAS Institute), Oracle Express (компанія Oracle),
«Галактика» (компанія «Галактика»), «Флагман» (компанія ИНФОСОФТ), «М3» (компанія «Клієнт-Серверні Технології»), «Алеф» (компанія «Alaf Consulting
and Soft»)[4. с. 91] .
Оперативний
контроль

Облік та звітність

Управління

Фінансовий
контролінг
Рис.1 Форми фінансового контролінгу*
*Джерело: складено авторами

Основними принципами контролінгу можна виділити наступні [1,с.19]:
1) багатофункціональність фінансового контролінгу;
2) системність фінансового контролінгу – узгодження методів фінансового
контролінгу з методами фінансового аналізу та фінансове планування;
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3) підпорядкованість фінансовій стратегії підприємства;
4) своєчасність, простота та гнучкість побудови системи фінансового
контролінгу.
У загальному вигляді фінансовий контролінг здійснюється у три етапи:
Перший етап – визначення об‘єкта контролінгу. Це загальна вимога до
побудови будь-яких видів контролінгу на підприємстві з позицій цільової його
орієнтації. Об‘єктом фінансового контролінгу є управлінські рішення щодо
основних аспектів фінансової діяльності підприємств.
Другий етап – визначення видів і сфери контролінгу. Відповідно до
концепції побудови системи контролінгу він поділяється на стратегічний
контролінг, поточний контролінг та оперативний контролінг. Кожному з
перелічених видів контролінгу відповідатє певна сфера і періодичність
здійснення функцій.
Третій етап – формування системи пріоритетних показників, які
контролюються. Вся система показників, які входять до сфери кожного виду
фінансового контролінгу, ранжується за значущістю. У процесі такого ранжування спочатку в систему пріоритетів першого рівня добираються найбільш
важливі з контрольованих показників, потім формується система пріоритетів
другого рівня, показники якої перебувають у факторному зв‘язку з показниками
пріоритетів

першого

рівня;

аналогічним

чином

формується

система

приоритетів третього і наступних рівнів[4, c.92].
Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві є
складним процесом, але водночас він здатний забезпечити координуючий ефект
управління підприємством, пов‘язуючи в одну систему фінансовий аналіз,
фінансове планування, і фінансовий контроль на основі єдиної інформаційної
бази.
Впровадження фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах та
підвищення його ефективності стає важливим завданням для кожного
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підприємств,

які

прагнуть

динамічно

розвиватися.

Перспективними

напрямками вдосконалення системи фінансового контролінгу на вітчизняних
підприємствах є [7. c. 460]:
─

скорочення часу подання інформації та прийняття рішень;

─

прозорість і достовірність даних;

─

впровадження інформаційних технологій;

─

стратегічне планування;

─

організація служби контролінгу (табл.1)
Таблиця 1

Напрямки вдосконалення системи фінансового контролінгу *
Напрями

Характеристика

1
Скорочення часу
подання інформації
та
прийняття
рішень

2
підприємству слід перейти на щомісячне зіставлення запланованих і
фактичних показників діяльності, а також вести окремий облік стану
справ на підприємстві, для того, щоб була можливість щодня приймати
необхідні рішення, виходячи з поточного стану справ.

Прозорість
достовірність
даних
Впровадження
інформаційних
технологій

Стратегічне
планування

і для того, щоб система фінансового контролінгу удосконалювалася,
необхідно щоб цифрові дані відповідали дійсності.
що предбачає автоматизацію власними зусиллями, тобто розробка
власного програмного продукту, який повністю би враховував
специфіку діяльності підприємства, інформаційні потреби менеджерів.
Проте для вітчизняних підприємств це занадто дорого. Більш дешевий і
легкий спосіб - це запровадити інформаційну систему, в яку
вбудований спеціальний модуль «контролінг», що сприятиме наданню
інформації - від планування бізнесу до аналізу результатів діяльності.
впровадження стратегічного контролінгу, який на основі планування
дасть можливість прогнозувати різні явища і процеси.

Організація
служби
контролінгу

хоча більшість підприємств не можуть собі дозволити розширювати
штат своїх співробітників, але завершальною стадією удосконалення
системи фінансового контролінгу, є організація служби фінансового
контролінгу. Ця служба на кожному підприємстві може
організовуватися індивідуально, наприклад, на одному підприємстві
функції може виконувати один контролер, а на іншому- взаємопов'язані
відділи (відділ економічного аналізу, відділ планування та відділ
внутрішнього обліку, по суті можуть вирішувати завдання контролінгу,
використовуючи його методологію).
Джерело* [7,С. 257]

896

Фінансовий контролінг є одним із важливих інструментів підтримання
фінансової та управлінської діяльності підприємств, так як дозволяє пов‘язати в
єдину систему облік, звітність, фінансовий менеджмент, контроль на основі
єдиної

інформаційної

бази.

Впровадження

фінансового

контролю

на

вітчизняних підприємствах, дозволить підвищити прибутковість, узгодити
оперативні заходи і стратегічні цілі діяльності на основі виважених
управлінських рішень.
Список використаних джерел:
1. Маєвська Я. В. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві /

Я. В. Маєвська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. –
С. 47–52.
2. Колас. Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы,
концепции методы: Пер. с англ. / Б. Колас; Под ред. Я.В. Соколова. – М.:
ЮНИТИ, 2007. –576 с.
3. Петренко С. М. Контролінг в управлінні підприємством / Торгівля і ринок
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харчування Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2008. – С. 112-116.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВОЮ
КОМПАНІЄЮ
Розглядається сутність економічної моделі, моделі управління діяльності
страхової

компанії.

Досліджено

необхідність

ефективного

управління

фінансовими ресурсами страховою компанією, обґрунтовується доцільність
застосування моделі Блейка-Моутона в управлінні відповідними організаціями.
Ключові

слова:

страхування,

страхова

компанія,

управління,

модель

управління, модель Блейка-Моутона, управлінська поведінка, фінансові ресурси.
У сучасних умовах розвитку страхового ринку України, зростання
конкуренції серед страхових компаній, виникає необхідність у ефективній
управлінській діяльності, оскільки значна частка виникаючих проблем у
процесі формування організації виникає саме через низьку якість управління,
відсутність кваліфікованого персоналу. Саме тому актуальним питанням є
дослідження ефективної моделі управління фінансовими ресурсами на
підприємствах та організаціях їх керівниками.
Цілі статті: визначення сутності економічної моделі, розкриття змісту
процесу

управління

дослідження

фінансовими

необхідності

ресурсами

використання

моделі

страховою

компанією,

управління

суб‘єктами

господарювання в сфері страхування.
Сутність та проблеми управління страховими компаніями розглянуто в
наукових публікаціях таких вчених як Р.В. Пікус, Х.Л. Черевко, Г.В. Рачинська,
Г.Р.Копець, А. Полчанов, О. Ю. Саврук, В.М. Фурман. У даних дослідженнях
розглянуто та вивчено фінансові стратегії страховиків на страховому ринку,
теоретичні

аспекти

організаційно-економічного

механізму

управління

діяльністю страхових організації, моделі управління організаціями та фірмами.
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На

сучасному етапі

розвитку

страхові організації характеризуються

низьким рівнем капіталізації та недостатньою ліквідністю, хоч беруть на себе
зобов‘язання на ринку автомобільного страхування, сільськогосподарського
страхування, майнового страхування, страхування життя.
Проте страховики не завжди можуть виконати свої зобов‘язання, що
підриває довіру з боку суспільства й держави до страхування загалом.
Деякі новостворені страхові компанії ставлять за мету лише максимізацію
прибутку, використовуючи надання страхових послуг лише як спосіб
досягнення мети.

Зрозуміло, що внаслідок цього страхові виплати таких

компаній будуть незначними. Крім того, відомі факти створення компаній для
здійснення певних операцій, в зв‘язку з чим вони працюють впродовж лише
незначних періодів [7, с.57]. Можна виділити такі негативні тенденції розвитку
страхових організацій ( табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація негативних тенденцій розвитку страхових компаній
Класифікаційна ознака
Економічні:

Законодавчі:

Функціональні:

Організаційні:

Складові
- незначний обсяг страхового покриття щодо ВВП;
- недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення
ефективної політики інвестування страхових резервів;
- низька платоспроможність населення;
- низька капіталізація страховиків;
- недосконала структура капіталу;
- низька фінансова стійкість великої кількості компаній.
- наявність значних обмежень щодо розміщення страхових резервів;
- недосконалість порядку оподаткування страхової діяльності;
- відсутність чітко сформованої державної політики у сфері
страхування;
- недостатній рівень державного нагляду та контролю.
- використання страхових організацій виключно для максимізації
прибутку власників;
- недосконалість структури страхового портфеля окремих
страховиків;
- збитковість деяких видів страхування;
- нерозвиненість національного перестрахувального ринку.
- низький рівень кваліфікації кадрів;
- відсутність якісного стратегічного планування діяльності компаній
відповідно до потреб ринку;
- недосконалість розроблення каналів продажу страхових продуктів
(роздрібних, мережевих, онлайн-продажів);
- спрощення організаційних структур.
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Системні:

Інформаційно-аналітичні:

- відсутність довіри населення та суб‘єктів господарювання до
страховиків;
- інформаційна закритість страхового ринку;
- почастішання випадків страхового шахрайства;
- недостатнє залучення страхових організацій до вирішення
найважливіших питань соціального страхування;
- відсутність фонду гарантування страхових виплат;
- низька страхова культура населення;
- політична нестабільність.
- низький рівень впровадження в страхову діяльність сучасних
інформаційних технологій;
- відсутність якісної та доступної статистичної та фінансової
звітності, методів обробки даних;
- відсутність бази даних збиткових страховиків та недобросовісних
страхувальників;
- інформаційна закритість ринку.

*Джерело: за даними [ 7, с. 58]

Дані негативні тенденції розвитку страхових компанії свідчать про
необхідність застосування у діяльності фірм ефективної моделі управління
фінансовими ресурсами.
Під економічною моделлю розуміється – спрощена уява про дійсність,
абстрактне узагальнення окремих явищ та процесів економічної системи
загалом, втілене у формі економіко-математичної моделі [2, с.76].
На даний час важливою метою страхових компаній повинно стати
створення задовільних умов праці, підвищення статусу організацій на
страховому ринку, забезпечення платоспроможності фірм, що вимагає
застосування механізму управління фінансовими ресурсами страхової компанії.
Управління – це постійний і системний вплив на діяльність його структур
для забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого позитивного
результату[5,с.242].
Суть управління полягає в оптимальному використанні ресурсів (землі,
праці, капіталу) для досягнення поставлених цілей. Управління являє собою
реалізацію декількох взаємозалежних функцій: планування, організації,
мотивації співробітників та контролю.
( рис 1).
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Управління містить три аспекти

Інституційний( хто ким управляє)
Функціональний ( як здійснюється управління і як
воно впливає на підлеглих)
Методологічний ( яким способом здійснюється
управління)
Джерело: за даними [5, с. 242]

Рисунок 1. Аспекти управління
Ключовою функцією управління є прийняття рішень. У процесі ухвалення
управлінського рішення виділяють наступні основні етапи (рис .2).
Кожен керівник

повинен

вибранийстиль керівництва

бути

психологом, адже

підвищує якість

і

правильно

результативність роботи,

впливає на результати діяльності колективу. Поведінка керівника, його вміння
керувати підлеглими створює здоровий клімат в колективі, сприяє розвиткові
творчої ініціативи працівників, що в кінцевому результаті дає не менший
виробничий ефект, ніж автоматизація праці [6, с. 392].
1) виникнення ситуації проблеми, що вимагають ухвалення рішення

2) збір і обробка інформації, необхідної для його прийняття

3) підготовка й оптимізація прийнятого рішення

4) ухвалення рішення

5) організація виконання рішення

6) контроль виконання
*Джерело: за даними [7, с. 61]

Рисунок 2. Етапи прийняття управлінських рішень
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На практиці можна сказати що найкращого стилю керівництва не існує
[5, с.243]. Оскільки у

кожній ситуації стиль управління визначають такі

чинники (рис. 3):
– здібності і особисті якості керівника та підлеглих

– виробничі умови

– стиль управління безпосереднього керівника організації та традиції
управління, які склались у компанії

Рисунок 3. Головні чинники визначення стилю управління організацією
Окрім перелічених вище чинників, на стиль управління також впливають
( рис.4):

успішність
діяльності
керівника
(оцінюється за її результатами за
достатньо великий проміжок часу – рік
і більше)

під
час
формування
управління
керівника
стабільність і гнучкість

усвідомлення того, що підлеглих
цікавить не кількість рішень, а вплив на
їхні інтереси

врахування при формуванні стилю
управління його орієнтації: на
виконання виробничих завдань чи на
інтереси підлеглих

*Джерело: за даними [5, с.243]

стилю
важливі

*Джерело: за даними [5, с.243]

Рисунок 4. Додаткові умови що мають вплив на стиль управління
Як варіант вибору стилю управління фінансовими ресурсами, страхові
компанії можуть використовувати загальновідому модель управління Р. Блейка
і Дж. Моутона, відповідно до якої діяльність керівників відбувається між
вектором «виробництво» (спрямованість на виробництво товарів) та вектором
«людський чинник» (скерованість на гуманне ставлення до персоналу).
Згідно з управлінською моделлю Блейка і Моутона виділяють такі типи
управлінської поведінки:
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1) 1:1 песиміст – мінімальна турбота як про людей, так і про виробництво
За цього стилю керівник докладає мінімальних зусиль, які вимагаються від
нього, щоб зберегти своє місце в організації.
2) 9:1 диктатор – максимальна турбота про виробництво 9 поєднується з
мінімальною турботою про людей 1, керівник при цьому віддає пріоритет
максимізації виробничих показників, реалізуючи надані йому повноваження і
контролюючи діяльність підлеглих, диктуючи їм, що і як вони повинні робити.
3) 1:9 демократ – у цьому випадку мінімальна турбота про виробництво 1
поєднується з максимальною турботою про людей 9. Велика увага приділяється
збереженню дружніх відносин між працівниками, нехай навіть за рахунок
виробничих показників.
4) 5:5 маніпулятор – відповідає «золотій середині» або системі припущень,
що забезпечують мирне співіснування на шляху до єдиної мети. Цей стиль
управління орієнтований на збереження статус-кво, або існуючого стану.
5) 9:9 організатор – поєднує піклування про виробництво і про людей.
Важливою характеристикою такого стилю управління є спрямованість на
інновації і постійний розвиток фірми. Підприємства, де працюють менеджери
типу 9:9, як правило, лідирують на ринку. Вважають, що менеджер цього типу є
еталоном сучасного управлінця [2, с.77].
Модель Блейка-Моутона здобула популярність серед управлінців, її
використовують для вдосконалення стилю керівництва через участь у
програмах навчання і підготовки.
Таким чином, застосування даної моделі управління фінансовими
ресурсами страховою компанією підвищує ефективність її діяльності, сприяє
підвищенню конкурентоспроможності компанії на страховому ринку, зростає
продуктивність праці працівників у зв‘язку з тим що дана модель передбачає
піклування керівників не лише про стан розвитку компанії, але й враховує
людський фактор. Також застосування моделі Блейка-Моутона сприяє
інноваційному розвитку фірми та її постійному економічному росту.
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Висновки. У сучасній економіці важливою є роль управління фінансовими
ресурсами страхових компаній задля дієвої їхньої діяльності. Від ефективності
системи управління залежить результативність усієї фінансово-господарської
діяльності суб‘єктів господарювання в сфері страхування. У ринкових умовах
щоразу з‘являються нові чинники, ігнорування яких може призвести до
фінансових втрат і навіть банкрутства. Саме тому дослідження формування,
впровадження та використання ефективної моделі управління фінансовими
ресурсами страховою організацією є особливо важливим.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Розглянуто сутність та рівень розвитку фондового ринку України на
сучасному етапі. Здійснено аналіз структури операцій на фондовому ринку
України та виявлено проблеми та передумови розвитку вітчизняного
фондового ринку. Розглянуто можливі заходи забезпечення ефективного
функціонування фондового ринку України.
Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фондова біржа, ліквідність,
деривативи, облігації, акції.
Рівень розвитку фондового ринку України на даний час досить
нестабільний, на що впливають зовнішні та внутрішні фактори, зокрема,
політичні, економічні, соціальні, тому дослідження даної проблеми є досить
важливим, зважаючи на той факт, що фондовий ринок – вагома складова
країни.
Слабка

розвиненість

ринку

цінних

паперів

України

знижує

конкурентоспроможність держави в отриманні інвестицій з міжнародних
ринків капіталу та збору коштів внутрішніх інвесторів і в цілому зростанню
економічної безпеки

та забезпеченості країни. Реформування економіки

України, функціонування суб‘єктів господарювання на засадах ринкових
принципів спричиняє необхідність дослідження стану, загальних тенденцій, а
також проблем розвитку фондового ринку в Україні.
У цивілізованій ринковій економіці, ринок цінних паперів є основним
механізмом перерозподілу грошових накопичень. Фондовий ринок в Україні не
розвинений,

хоч

і

здійснюються

певні

спроби

його

досконалого

функціонування та існує велика кількість шляхів врегулювання його роботи
завдяки зарубіжному досвіду. Незважаючи на це, фондовий ринок в існуючих
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умовах задля його збереження потребує застосування ефективних заходів, які б
дозволили йому розвиватись.
Цілі статті: систематизувати основні проблеми розвитку фондового ринку
України з метою узагальнення головних заходів перспективного розвитку
вітчизняного фондового ринку.
Значну увагу проблемі формування та розвитку фондового ринку
приділяють як вітчизняні, так і західні вчені-економісти. Серед них: Гайдучок
О., Краснова І. В., Герус Ю. В., Пахомова І. Г. У даних наукових працях
розкривається

сутність

фондового

ринку

України

та

його

умови

функціонування, досліджуються проблеми розвитку фондового ринку, зокрема
вивчення операцій на фондових біржах. Проте недостатньо розкрито
доцільність застосування

перспективних

заходів удосконалення роботи

фондового ринку України у сучасних умовах .
У відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок
(остання редакція станом на 20.09.2015)», фондовий ринок (або ринок цінних
паперів), – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між
ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів)
[2]. Процес розвитку українського фондового ринку та сегменту небанківських
фінансових установ є досить нерівномірним та стримується за рахунок
основних перешкод, на які слід звернути увагу у процесі реформування цих
сфер фінансового ринку та інтеграції нашої держави в економічний простір
ЄС. Основними причинами слабкого розвитку фондового ринку України є
( рис.1):
1) низький відсоток
акцій;

2) слабка внутрішня
підтримка;

3) низька ліквідність.

Рисунок 1. Причини слабкого розвитку фондового ринку України
Низький відсоток акцій, що обертаються на біржі є фундаментальною
проблемою фондового ринку України. А це є вагомою причиною повільного
розвитку як самого ринку, так і розвитку усієї національної економіки.
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Рівень внутрішньої підтримки українського фондового ринку дуже
низький. Українські інституціональні інвестори істотно програють західним
інвесторам за обсягом коштів, що інвестуються в український фондовий
ринок.
Також дуже важливим аспектом є ліквідність. При настанні кризового
стану на фондовому ринку, а також при бажанні інвесторів продати власні цінні
папери, ринок не в змозі повністю поглинути обсяг, що продається. В
результаті продавці істотно зменшують ціни і ринок провалюється. Для
покращення ситуації на фондовому ринку України потрібні координовані дії
Верховної

Ради

України,

Уряду

та

Фонду

державного

майна

України [4, с. 5].
У 2014 році фондовий ринок України характеризувався швидким
зростанням операцій, здійснених на його біржовому сегменті. Активізацію
біржової торгівлі стимулювала, крім іншого, проведена наприкінці 2013 року
депозитарна реформа, відповідно до якої всі розрахунки за операціями з
облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) та муніципальними облігаціями
почали здійснюватися через ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках». У зв‘язку з цим, проведення таких операцій
поза біржами стало достатньо проблематичним. Як результат – обсяг біржових
контрактів із цінними паперами на організованому ринку в 2014 році
збільшився на 35,8% порівняно з попереднім роком і становив 629,4 млрд. грн.
[5, с.43].
У структурі операцій організаторів торгів домінували операції з
державними облігаціями України, частка яких протягом 2014 року зросла до
87.9% від загального обігу цінних паперів у біржовому сегменті фондового
ринку. Разом з тим, у структурі операцій з цінними паперами знизилась частка
облігацій підприємств та облігацій місцевих позик у 2014 р. в порівнянні з 2012
р.

Також необхідно відзначити, що скоротилась частка деривативів протягом

останніх трьох років, з 9,4% до 1,5%. (табл. 1).
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Таблиця 1
Структура операцій організаторів за видами цінних паперів протягом
2012-2014рр., (частка,%)
Показники
2012
2013
Акції
8,2
9,6
Державні облігації
67,8
74,0
Облігації
10,0
10,4
підприємств
Облігації місцевих
2,4
0,2
позик
Деривативи
9,4
4,5
Інші
2,2
1,3
*Джерело: [Річний звіт 2014 НБУ –[Електронний ресурс]. – Режим доступу

2014
4,2
87,9
5,4
0,1
1,5
0,9
– http://www.

bank.gov.ua]

Це пояснюється тим, що в Україні на даний час досить нестабільною
ситуацією на фондових біржах України, на яку впливає політичний стан
держави, неефективна економічна політика, вплив зовнішніх чинників.
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Рисунок 2. Частка операцій організаторів за видами цінних паперів на
фондовому ринку
Необхідно відзначити, що від початку створення ринку цінних паперів в
Україні стоїть питання його ефективного функціонування. Сьогодні фондовий
ринок не виконує своєї основної функції – залучення інвестицій та
перерозподіл капіталу.

Серед найважливіших передумов для розвитку

фондового ринку України є (рис.3).
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На основі дослідження різних джерел, сукупність проблем розвитку
фондового ринку можемо систематизувати наступним чином:
1) недосконалість конкурентоспроможності фондового ринку (державна
політика є недостатньо сприятливою щодо оподаткування на фондовому ринку. Не
завжди здійснюється оприлюднення вагомої інформації про ринок цінних паперів,
домінуючими цінними паперами на ринку залишаються державні, що певною
мірою перешкоджає випуску нових з боку підприємницьких структур) [1, с. 23];
2) неефективність податкового стимулювання розвитку фондового ринку,
яка потребує звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств та
податком на додану вартість некомерційних організацій фондового ринку;
скасування плати за реєстрацію інформації про новий випуск цінних паперів;
Передумови розвитку фондового ринку

політична стабільність та зміцнення іміджу України, як держави для
надійного вкладання іноземного капіталу;

координація дій Міністерства фінансів України, Національного банку
України, Фонду державного майна України та інших державних органів
в їх безпосередній діяльності на фондовому ринку України;
постійний аналіз ринку й проведення на ньому важливих маркетингових
досліджень із залученням кваліфікаційних експертів;

підвищення прозорості та здійснення державного контролю за
діяльністю всіх учасників ринку з метою мінімізації шкоди від
неминучих спекуляцій та ігрових стратегій операторів.

Рисунок 3. Передумови розвитку фондового ринку України
3) низький рівень корпоративного управління ринком ( недосконалість
системи розкриття інформації про вартість цінних паперів та об‘єкти
інвестування через інструменти фондового ринку) [3, с. 132];
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4) нерозвиненість інфраструктури фондового ринку, що потребує
організації обміну інформацією між організаційно оформленими ринками,
оскільки такої організації на даний час немає. Також виникає необхідність
запровадження електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з
цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем
електронного цифрового підпису та шифрування даних;
5) неузгодженість системи регулювання і нагляду на фондовому ринку,
яка полягає в порушенні прав інвесторів, недосконалості нормативної бази, що
регулює діяльність фінансових інститутів, які здійснюють регуляторну
функцію на фондовому ринку, низькому рівні кваліфікації персоналу наявних
фінансових установ – професійних учасників ринку [4, с. 3];
6) обмеженість розвитку ринку боргових зобов‘язань, місцевих позик,
акцій та деривативів. Обмеження ринку боргових зобов‘язань є результатом
відсутності інтегрованої стратегії управління державним боргом, який надміру
зосереджений на короткостроковій вартості, і розвитку ринку боргових
зобов‘язань, який характеризується тим, що емісія боргових зобов‘язань на
первинному ринку є досить непередбачуваною, а на вторинному ринку –
неліквідною. На сьогоднішній день всі угоди з державними цінними паперами
здійснюється на вторинному ринку. Розвиток ринку акцій гальмується через
незначний обсяг паперів у вільному обігу, недоліки у системі корпоративного
управління, а також недосконалість валютного законодавства;
7)

недосконалість

нормативно-правового

забезпечення

діяльності

фондового ринку;
8) низький рівень капіталізації фондового ринку [3, с. 133];
9) складність організації і проведення первинних публічних розміщень
фінансових інструментів на українському фондовому ринку, яка значно
зменшує можливості доступу інвесторів до об‘єктів інвестування.
Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні слід
здійснити ряд позачергових заходів ( рис.4).
Таким чином, рівень розвитку фондового ринку України змушує бажати
кращого. Український фондовий ринок знаходиться на стадії початкового
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етапу, на відміну від фондових ринків розвинених держав, на стадії низької
привабливості для залучення інвесторів, у стадії низької ліквідності.
Упровадження

вищезазначених

заходів

дозволить

розширити

інфраструктуру фондового ринку а також створити сприятливі умови для
розміщення

фінансових

ресурсів,

покращити

рівень

корпоративного

управління, стимулювати інвестиційну активність у державі. Досягнути
позитивних змін на фондовому ринку значною мірою вдасться за рахунок
зусиль відповідних державних органів.
1)вдосконалити

2) розглянути питання щодо
зміцнення системи державного
регулювання та нагляду;

законодавчу базу;

3) підвищити роль держави на

4) забезпечити захист прав інвесторів та

фондовому ринку. Одним із основних
елементів державного регулювання
ринку цінних паперів є контроль за
діяльністю емітентів, професійних
учасників ринку, фондових бірж та
самоврядних організацій, спрямованих
виявлення й своєчасне
попередження
1)навдосконалити
законодавчу
базу;
порушень законодавства на ринку цінних
паперів;

споживачів фінансових послуг,
використовуючи розкриття інформації
учасниками фінансового ринку на основі
загальноприйнятих принципів,
міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку і аудиту, недопущення зловживань
з боку фінансових посередників та
професійних учасників ринку;

5) створити сприятливі умови для реалізації прав інвесторів на придбання цінних паперів на

міжнародних фондових ринках.

Рис. 4. Заходи для ефективного розвитку фондового ринку України
Разом із цим не слід забувати, що держава може лише коригувати
напрямки розвитку фондового ринку, а його стан та перспективи залежать
виключно від діяльності суб‘єктів господарювання.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ
Визначено особливості фінансового забезпечення розвитку вищої освіти і
науки України, вплив бюджетного регулювання та нормування на фінансовий
стан вищої освіти і науки в Україні. Виявлено резерви фінансового
забезпечення розвитку вищої освіти і науки, відмінності між фактичними
потребами та наявними можливостями у фінансових ресурсах вищої освіти і
науки.

Здійснено

обґрунтовану

оцінку

сучасного

стану

формування

ціноутворення на ринках освіти і науки.
Ключові слова: освіта, фінансування, вищий навчальний заклад, держава,
державне управління, бюджет, фінансове забезпечення, видатки.
За сучасних умов розвитку економіки України однією з суттєвих проблем
сфери освіти є недостатність фінансування навчальних закладів, без чого
неможливе надання якісних освітніх послуг. Перехід до ринкової економіки в
Україні зумовив зростання впливу освіти на підвищення якості робочої сили та
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її здатності вчасно пристосовуватися до нових ринкових вимог. Освіта є одним
із визначальних чинників соціальної стабільності в суспільстві, ознакою
економічної та національної безпеки держави, визначальним чинником
зростання матеріального виробництва. Сучасна система освіти в Україні
знаходиться в процесі трансформування, необхідність якого зумовлена як
загальносвітовими чинниками, так і реформаційними перетвореннями в
українському суспільстві. Недостатній рівень державного фінансування
закладів освіти вимагає подальших наукових пошуків з метою вдосконалення
фінансового забезпечення їхньої діяльності. Основним завданням держави в
сучасних

умовах

має

бути

створення

відповідного

нормативного

й

регуляторного середовища, в якому бізнес, громадські організації, будуть
зацікавлені у компетентних працівниках, а отже, активніше будуть залучені до
фінансування освіти.
Мета

дослідження

полягає

у

визначенні

шляхів

удосконалення

фінансового забезпечення освіти в Україні на основі вивчення теоретичних та
оцінки практичних аспектів обраної проблематики, а також сформулювати
пропозиції та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів
бюджетного фінансування галузі освіти.
В умовах європейської інтеграції України питання щодо поліпшення
механізму фінансування освіти, якості надання освітніх послуг є надзвичайно
актуальними. Ці питання вивчали такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як
В. Буковинський, А. Монаєнко, Ц. Огонь, Н. Грек, Т. Боголіб, Кичко І.І.,
Г. Бекер та ін. Також заслуговують на увагу дослідження з питання бюджетного
фінансування системи освіти вітчизняних науковців А. Величко, І. Жиляєва,
І. Калько, В. Затуренської, М. Дарманського, І. Каленюк, Н. Шумар, А. Бордо та
Є. Жовтяка тощо, а також російських учених М. Андієва, Г. Балихіна,
Є. Куркіна, Б. Лівшица, А. Селюкова, О. Смоліна. Проте окремі питання
потребують детальнішого опрацювання. Так, на сьогодні потребують глибокого
дослідження теоретичні засади ефективного розподілу фінансових ресурсів на
освіту. Недостатньо врахований зарубіжний досвід реформування системи
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фінансування

освіти.

Потребує

удосконалення

механізм

планування

фінансування видатків на освіту. Залишаються нерозробленими теоретикометодичні підходи до фінансового прогнозування освіти [1, c. 58].
Сьогодні освіта - це основа інтелектуального, культурного, духовного,
соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Тому метою освіти
є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства,
розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного
вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення
народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Відповідно до вище зазначеного, в Україні, освіта ґрунтується на засадах
гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і
народами [5].
Освітні послуги в Україні є рівнодоступними для всіх громадян країни, це
прописано у статті 3 Закону України «Про освіту» яка проголошує: «Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних
навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і
майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань,
належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я,
місця проживання та інших обставин» [4].
Ухвалення Закону України «Про вищу освіту» стало серйозним кроком у
розвитку національної системи вищої освіти. Цим законодавчим актом вперше
узаконено платну вищу освіту, визначено, що навчання студента може
фінансуватися щонайменше з трьох джерел – за рахунок Державного бюджету,
юридичних осіб недержавної форми власності та фізичних осіб. Важливо, що в
законі вказується на необхідність збільшення видатків Державного бюджету на
навчання громадян України у ВНЗ нашої держави.
Кожен навчальний заклад у межах правового поля має вишукувати і
впроваджувати

додаткові

джерела
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фінансування,

відпрацьовувати

багатоканальну методологію цього процесу, розробляти концептуальні засади
організації фінансово-економічних відносин у сфері освіти та вдосконалювати
організаційно-економічний

механізм

створювати

моделі

оптимальні

функціонування
фінансового

системи

освіти,

багаторівневого

та

багатоканального фінансування вищої школи; обґрунтовувати підходи до
розроблення системи економічних норм та нормативів вищої школи в Україні
на рівні світових стандартів [2, c. 45].
Фінансування інституцій вищої освіти в Україні здійснюється відповідно
до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», про Державний бюджет України на поточний рік, актів Кабінету
Міністрів України. У законах, що регулюють діяльність у сфері освіти, і в
Державній національній програмі «Освіта» значна увага приділена розширенню
сфери діяльності навчальних закладів, сприянню розвитку їх автономії та
економічної самостійності. У сфері освіти застосовуються методи правового
регулювання багатьох галузей права, оскільки освітнє законодавство – це
комплексна галузь, що включає норми різних галузей законодавства.
Сьогодні одним із основних методів державного регулювання розвитку
системи освіти є система нормативного фінансування освітніх установ і
механізмів її реалізації.
В умовах реформування вищої освіти, а саме реалізація Болонського
процесу в Україні вимагає удосконалення елементів фінансового механізму, а
саме приведення у відповідність з ринковою економікою основоположних
нормативно-правових документів, їх взаємоузгодженість в частині розвитку
автономії ВНЗ, співвідношення обсягів підготовки фахівців за кошти
державного бюджету та з інших джерел фінансування, внормування робочого
часу науково-педагогічних працівників. В плані економічної складової
удосконалення та ефективність управління рухом фінансових ресурсів, аналіз
позабюджетної діяльності ВНЗ, що пов‘язано із зіставленням витрат та
результатів діяльності, ефективним використанням грошових ресурсів [3, c. 82].
В методологічному плані проблема розробки нормативів фінансування
освітніх установ всіх рівнів і способів реалізації системи нормативного
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фінансування є досить складною. Методологічна складність проблеми
нормативного фінансування посилюється необхідністю вибору оптимальної
схеми реалізації механізму нормативного фінансування, який необхідно
здійснити, забезпечуючи баланс і погодження інтересів особи, суспільства і
держави.
Основою стійкого розвитку системи освіти є інвестиційні процеси, тому
удосконалення управління інвестиційними процесами в системі освіти,
створення в його рамках механізмів залучення додаткових коштів до сфери
освіти являється суттєвим елементом управління його розвитком. Конкурсний
порядок фінансування інвестиційних процесів вищих навчальних закладів
освіти забезпечує:
підвищення ефективності витрат бюджетних коштів;
концентрацію бюджетних коштів на рішення найбільш
значних для вищих закладів освіти завдань;
активізацію діяльності вищих закладів освіти із залученням
коштів бюджетів різних рівнів і позабюджетних коштів;
підвищення термінів реалізації і підвищення результатів
інвестиційних проектів [6, c. 55].
Фінансовий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів
розпорядниками є одним із основних завдань при визначенні пріоритетів
розподілу фінансових ресурсів. Для ефективного виконання цього завдання
більшість розвинених країн застосовує програмно-цільовий метод формування
бюджетних видатків на фінансування вищої освіти і науки. Програмноцільовий метод спрямований на визначення першочергових цілей галузі,
складання програм для їхнього досягнення, забезпечення цих програм
фінансовими ресурсами, оцінку ефективності використання завдань програми.
Розпорядники

на

підставі

плану

своєї

діяльності

на

коротко

та

середньостроковий період розподіляють фінансові ресурси, необхідні для
виконання відповідних завдань.
Узагальнення сучасного фінансового стану вищих навчальних закладів,
наукових установ свідчить про те, що для розв‘язання проблем вищої освіти і
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науки необхідно сформувати цілісну політику їх розвитку. Основне завдання
при цьому – оптимізація структури освітніх закладів, фінансових та кредитних
джерел їхнього розвитку [8, c. 28].
Проведення структурно-функціональних перетворень в сфері вищої освіти
має значний вплив на соціально-економічну ситуацію в країні. Принципи
здійснення структурно-функціональних перетворень можуть бути реалізовані
через наступні механізми управління:
розробка нормативів бюджетного фінансування і механізму
нормативного фінансування державного закладу на освітні послуги з
урахуванням взаємодії бюджетів різних рівнів;
підвищення якості підготовки і ефективності використання
випускників освітніх установ в галузях національної економіки і регіонах
за рахунок державного замовлення, інтеграції освітніх установ різних
рівнів

нових

форм

взаємодії

освітніх

систем

і

регіональних

господарських комплексів;
впорядкування номенклатури освітніх послуг, які надаються
за рахунок коштів різнорівневих бюджетів, державне регулювання і
стимулювання платних освітніх послуг;
розробка систем стимулювання діяльності освітніх установ,
ефективно використовуючи державну і муніципальну власність, яка
знаходиться в їх оперативному управлінні [9, c. 22].
Розгляд теоретичних основ фінансового менеджменту вищих навчальних
закладів засвідчує, що в сучасних умовах основою стабільності фінансового
стану вищих навчальних закладів є фінансовий аналіз, стратегічне планування,
система контролю, інформаційне та технологічне забезпечення фінансовогосподарської діяльності, як результат цього забезпечуватиметься ефективний
розвиток вищих навчальних закладів.
Видатки на освіту є значною мірою витратами на споживання, їхня
сутність як капіталовкладень у людський капітал надзвичайно важлива. Однією
з характерних особливостей інвестицій в освіту є значна тривалість періоду
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окупності й обмеженості для позик у рахунок майбутнього людського капіталу
зумовлюють повне або значне субсидування державних видатків на освіту. В
Україні можна було б застосувати деякі елементи системи податкових пільг на
освітні послуги, взявши за критерії визначення розміру таких пільг рівень
доходу претендента чи його сім‘ї та успішність навчання. Гранти і знижки в
оплаті повинні застосовуватись як заохочення для найталановитіших студентів,
а кредити – як забезпечення можливості здобути вищу освіту. Збільшення
диференціації видів державної фінансової допомоги студентам в Україні
підвищило б освітній рівень населення в країні, могло б стати значним
стимулом економічного зростання нашої країни [6, c.58].
Отже стабільний розвиток національної економіки залежить передусім від
формування ефективної системи фінансування освіти і науки в країні. Проте в
умовах фінансово-економічної кризи, державі складно у необхідному обсязі
забезпечити

повноцінне функціонування науково-освітянських закладів. В

результаті цього виникає необхідність пошуку альтернативних варіантів
вирішення цієї проблеми[7, c.434].
Тому важливою складовою фінансового забезпечення розвитку вищої
освіти і науки є позабюджетні джерела фінансування. Проте надмірна
комерціалізація вищої школи і науки може негативно впливати на основну
діяльність. Виходячи з принципу соціальної справедливості доцільним є
введення диференційованої оплати за навчання для різних категорій студентів.
Вважаємо, що основним чинником забезпечення ефективності освіти в
Україні є принцип повноти забезпечення бюджетних установ освітньої сфери
фінансовими ресурсами, що зробить можливим впровадження таких заходів:
1) збільшення нормативу при плануванні видатків на утримання
бюджетних установ, що поліпшить умови фізичного, розумового, духовного
розвитку особистості;
2) оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів (насамперед у
сільській місцевості), шляхом максимальної доступності освітніх послуги для
всіх категорій населення через спрямування коштів бюджетів на розвиток
сучасної освітньої інфраструктури;
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3)

раціональне

використання

кадрового

потенціалу

педагогічних

працівників навчальних закладів та підвищення рівня оплати їх праці
відповідно до навантаження, педагогічного стажу та ін.;
4) створення умов для здобуття учнями і студентами освіти світового рівня
в Україні, що сприятиме їх адаптації в умовах ринкової економіки;
5) забезпечення доступу до якісної освіти групам населення, що
потребують

особливої

уваги

в

умовах

ринкової

економіки

(діти

малозабезпечених родин, бездомні, люди з особливими потребами);
6) відповідність освітніх послуг вимогам ринкового середовища та
демократичного суспільства;
7) вивчення і запровадження у навчально-виховний процес нових
прогресивних форм і методів роботи (особливий акцент при цьому має
робитися на запровадження інтерактивних методів навчання, подальшої
гуманізації навчально-виховного процесу);
8) покращення соціального забезпечення вчителів, незадовільність якого
негативно впливає на якість освіти, оскільки педагогічні працівники змушені
шукати додаткові джерела заробітків і т.д.[9, c. 25]
Отже, стан фінансування вищої освіти та науки в Україні свідчить, що для
розв‘язання проблем галузі необхідно розробити цілісну систему державних
заходів, що будуть спрямовані на забезпечення їх ефективного розвитку. При
цьому головним завданням, на наш погляд, має стати забезпечення достатнього
фінансування галузей, шляхом оптимізації бюджетних та позабюджетних
джерел її розвитку.
Особливу роль повинна відігравати система управління та контролю за
діяльністю бюджетних установ щодо ефективності використання фінансових
ресурсів держави. Для поліпшення становища, що склалося, політику
фінансування освіти потрібно формувати відповідно до соціально-економічної
доцільності здійснених бюджетних видатків та поєднання вітчизняного й
світового досвіду.
Сукупність перерахованих заходів в кінцевому результаті має сприяти
вихованню всебічно освіченої особистості, з притаманним їй системним
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світоглядом і логічним мисленням, знання та навики якої відповідатимуть
профілю її діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
У статті розкрито організаційні форми страхових компаній, досліджено види
та елементи страхового капіталу, графічно зображена схема формування
страхових резервів, досліджена схема формування капіталу страхових
компаній в умовах ринкових відносин.
Ключові слова: капітал, страхова компанія, статутний капітал, страховий
резерв,статутний капітал.
Стабільність розвитку страхового ринку залежить від того, наскільки
страхова компанія є платоспроможною а її економіка фінансово стійкою. Отже,
процес управління капіталом страхової компанії та ефективність його
використання

є

основним

завданням

менеджменту

компанії.

Отже,

найважливішою функцією страхової компанії є безумовне забезпечення
надійності свого фінансового стану, що дає змогу задовольнити будь-які
претензії з боку власників полісів. Діюче законодавство України зобов‘язує
страховиків дотримуватись певних вимог, які мають забезпечити їхню
платоспроможність.

Власний

капітал

страхової

компанії

є

гарантією

збереження її фінансової стійкості, навіть за умови браку страхових премій та
прибутку від інвестиційної діяльності необхідних для виконання поточних та
довгострокових зобов‘язань. Все вище перелічене вказує на актуальність
обраної теми дослідження
Важливий внесок у розвиток теоретичних засад страхування та проблеми,
що розглядається в роботі, здійснено такими вітчизняними та зарубіжними
науковцями як: Є.Ф. Брігхем, Е. Нікбахт Дж.Г. Сигел, С. С. Осадець,
В.В. Ковальов, О.С. Стоянова, М. В. Мних, І.О. Бланк, В.М. Суторміна,
М.Д. Білик, А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко, Г.Г. Кірейцева, В.П. Савчука,
Л.О. Коваленко та інші.
921

Водночас накопичений досвід та отримані результати щодо процесу
управління

капіталом

страхових

компаній

потребують

узагальнень

та

подальшого розвитку.
Страхова компанія на відміну від будь-яких кредитно-фінансових
інститутів має чотири організаційні форми. А саме:
– перша організаційна форма побудована на основі акцій. У даному
випадку страхова компанія випускає акції і є акціонерним товариством.
– другу організаційну форму називають на «взаємній основі»,
тому що кожний власник полісу є співвласником компанії на основі
страхового полісу, а не акції. Страхова компанія у такому випадку не
випускає акцій.
– третя організаційна форма є взаємний обмін. У даному випадку
формування страхових компаній проводиться на кооперативних засадах і
діють вони від імені окремої особи або компанії. Центральна контора
компанії є органом, через який всі учасники обмінюються страховими
ризиками, перестраховуючи самих себе, і не реалізують страхування на
сторону.

Таку

компанію

ще

називають

компанією

внутрішнього

страхування, або взаємного обміну. Вони мають невелику питому вагу у
загальному обсязі страхових операціях а діють вони в основному при
страхуванні автомобілів та від вогню.
– четвертою організаційною формою – є система Ллойд, що включає
синдикати, які формуються на умовах паю страхових компаній та
брокерських страхових фірм. У таких компаніях страховий ризик
розподіляється серед членів синдикату або між усіма учасниками Ллойда.
Справи приймають брокери і отримують за посередництво брокерську
нагороду. Спеціальний комітет керує системою Ллойда, здійсняє контроль
за діяльністю синдикатів та приймає нових членів. Така форма є
характерною для Англії та Німеччини.
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Основним способом накопичення страхового капіталу є надходження
страхових премій від юридичних та фізичних осіб, величина яких визначається
на основі страхових тарифів, або ставок, а також доход від інвестиційної
діяльності. У

сучасних

умовах розвиваються такі види

страхування:

страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування майна,
страхування відповідальності. Для всіх видів страхування характерними є два
типи операцій. Перший тип - пасивні операції, поповнення даної статті балансу
відбувається за рахунок страхових премій юридичних та фізичних осіб. Питома
вага інших статей пасиву є незначною. Серед них слід відзначити акціонерний
капітал (якщо компанія акціонерна), резервний капітал, інші статті (включає
майно компанії) та інші надходження.
Другий тип операцій – активні. До них відносять інвестиції у державні
облігації центрального і місцевого урядів, у облігації та акції приватних
корпорацій, іпотеки та нерухомість, а також в позику під поліси. Відмінною
ознакою цих операцій є велика питома вага цінних паперів корпорацій (45-50%)
і іпотечних кредитів (36%). Вагоме місце у активних операціях при страхуванні
життя займають позики під поліси і вкладення у нерухомість. Позики під
заставу полісу - це спосіб кредитування осіб, які купили страхування в даній
компанії. У результаті страхової діяльності страховик отримує прибуток, а
також резерви страхових внесків. Резерв страхових внесків визначається як
різниця між страховою премією і виплатою страхового відшкодування плюс
витрати на страхову діяльність. Але слід зауважити, що прибуток залишається у
розпорядженні компанії, а резерви внесків як майбутні зобов‘язання перед
власниками полісів спрямовуються в інвестиції.
Капітал страховика, як правило, складається з трьох елементів:
– статутний капітал, який сплачено у грошовій формі, також у
іноземній валюті. Можна формувати статутний капітал страховика
цінними паперами, що випускає держава, за їх номінальною вартістю, у
межах 25% фонду;
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– гарантійний фонд, до складу якого входять додатковий, резервний
капітал а та сума нерозподіленого прибутку;
– страховий резерв, який залишається у розпорядженні страховика до
настання страхового випадку, та використовується з метою поповнення
робочого капіталу.
Страхові

компанії,

як

правило,

формують

страхові

резерви

для

забезпечення майбутніх виплат страхових сум та страхового відшкодування
саме в тих валютах, у яких закладено відповідальність по зобов'язаннях (рис.1).
Структура страхових резервів залежить від виду діяльності страхових
компаній. У разі здійснення ризикових видів страхування формують технічні
резерви. У разі здійснення страхування життя — резервів зі страхування життя.
На практиці формують такі технічні резерви за видами страхування:
– резерви премій (незароблені премії) це частки від сум надходжень
страхових платежів, у межах страхових ризиків, що не минули на звітну дату;
– резерв збитків, у межах зарезервованих несплачених страхових сум
та страхових відшкодувань за вимогою страхувальника, та за якими не
прийняті рішення до виплати або відмови у виплаті страхової суми чи
відшкодування.
Страховики

Страхові платежі

Страхові
виплати

перестраховщики

Власні кошти СК

Фінансові компанії

Поповнення
резервів за
рахунок власних
коштів СК

Доходи від
розміщення
резервів

Страхові
резерви

Зароблені
премії

Розміщення
страхових
резервів

Рисунок 1. Схема формування страхових резервів СК
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У разі необхідності страховик приймає рішення щодо формування таких
видів резервів: вільний резерв (25% статутного капіталу); централізований
страховий резервний фонд; резерв заявлених, але невиплачених збитків; резерв
збитків, що виникли, але не заявлені; резерв катастроф; резерв коливань
збитковості.
Страхова компанія по страхуванню життя створює такі резерви:
довгострокові зобов'язання (математичні резерви), належних виплат страхових
сум. Крім того, страховик у межах невикористаного прибутку додатково
створює

такі

резерви:

вільний

резерв

(25%

статутного

капіталу),

централізований страховий резервний фонд.
Кошти страхових резервів мають бути розміщенні з урахуванням
прибутковості, безпечності, ліквідності, диверсифікованості. А представлені
вони можуть бути у вигляді таких активів: гроші на розрахунковому рахунку;
депозитні вклади; валютні вклади; облігації; цінні папери, що емітує держава;
акції,

нерухоме

майно;

страхувальникам-громадянам,

інвестиції
які

в

уклали

економіку

України;

договори

страхування

кредити
життя;

банківські метали; готівка у касі.
Вартість капіталу – це норма прибутку, за якої ціна на акції страхової
компанії має залишатися незмінною, і є мінімальною нормою прибутку
для

нових

капіталовкладень

середньозваженою

величиною

компанії
його

[1].

складових.

Вартість
Капітал

капіталу

є

страховика

створюється під впливом ознак та специфіки страхової діяльності. Але
економічну природу поняття «капітал страхової компанії» варто розглядати
враховуючи мету та завдання створення і функціонування компанії як
фінансового інституту. Цей підхід дає можливість розкрити джерела
створення капіталу та напрямки їх трансформації в активах страховика.
Схема формування власних коштів страхової компанії представлена
на рис. 2.
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Власники
страхової
компанії

Страхові
резерви
Фінансові
компанії

Внески
власники

Доходи власників
компанії

компанії

Зароблені
премії

Власні
кошти СК

Доходи від
інвестування

Поповнення резервів
за рахунок власних
коштів
Розміщення коштів у
інвестиційні проекти

Оплата товарів, робіт
та послуг
Інші контрагенти

Рисунок 2. Схема формування власних коштів страхової компанії
На думку О.О. Гаманкової, «капітал страховика у грошовій формі - це
фінансові ресурси, які знаходяться у його розпорядженні» [2, c. 328]. Основа
функціонування страхової компанії – це капітал, який за джерелами
формування ділиться на власний і залучений. При чому, залучений складається
з залучених та позикових коштів. Формування капіталу страховика ґрунтується
на джерелах його фінансування.
Вибір джерел фінансування залежить від організаційно-правової форми
страховика, специфіки страхової діяльності в цілому та спеціалізації страховика, а
саме, від розміру страхової компанії, вартості капіталу, який залучається з різних
джерел, стану кон‘юнктури ринку капіталу, рівня оподаткування прибутку,
ступеня ризику, який приймається засновниками при формуванні капіталу,
ступеня свободи вибору джерел фінансування (для страховика законодавчо
заборонено організовувати статутний капітал за рахунок кредитних ресурсів) та
рівня концентрації власного капіталу, який встановлюється для забезпечення
потрібного рівня фінансового контролю [3, c.188].
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Отже, слід зауважити, що оцінка вартості капіталу страховика ґрунтується
на таких видах оцінки:
– оцінка вартості елементів власного капіталу страховика;
– оцінка вартості окремих складових залученого капіталу;
– оцінка середньозваженої вартості капіталу страхової компанії.
Власний капітал це фінансова основа діяльності страховика а порядок
формування залежить від двох факторів: а) порядку формування необоротних
активів; б) порядку формування реального обсягу оборотних активів, хоча для
страхової справи другий фактор є недосить актуальним. Власні фінансові
ресурси - це ресурси страховика, які належать йому на правах власності,
використовуються ним для формування активів і є представлений статутним,
додатковим і резервним капіталом та включає нерозподілений прибуток.
Статутний фонд це основна складова страхової діяльності, він формує
фундамент фінансової стійкості страховика. Статутний капітал включає
загальну вартість активів, яка зафіксована в установчих документах і є внеском
співвласників у капітал компанії. Існує два способи формування статутного
капіталу страховика в залежності від його організаційної форми: через внесення
відповідних часток засновниками компанії, або через відкриту підписку на
акції. Ціною даної складової - є норма прибутку. Засновники страхової компанії
у процесі її створення визначають всі вигоди інвестування у страхування
порівняно з альтернативними варіантами (норма прибутку інвестора на
звичайну акцію). Так, основним аналітичним показником, що застосовується на
фондовому ринку, є прибуток на акцію. Даний показник є основою для
прогнозування

рівня

доходності

акцій,

їх

курсової

вартості,

оцінки

ефективності управління та його дивідендної політики.
Крім того, статутний капітал страховика це найменший розмір майна, що є
гарантією інтересів кредиторів. У нормативних актах застосовують поняття
«чисті активи». Цей показник характеризує джерела коштів, призначених для
виконання гарантій перед кредиторами. Чисті активи це сума власних коштів,
зменшена на суму дебіторської заборгованості учасників по внесках до
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статутного капіталу та приєднує суму сплаченого статутного капіталу,
додаткового та резервного капіталу, а ще суму нерозподіленого прибутку
звітного року та минулих років. Утім, варто пам‘ятати, що вартість чистих
активів завжди менша ніж розмір власних коштів, коли у балансі страховика є
такі статті: непокритий збиток минулих років; власні акції, викуплені у
акціонерів; дебіторська заборгованість учасників за внесками у статутний фонд.
На

практиці

для

характеристики

фінансового

стану

страховика

використовують показник чистих активів. Цей показник може мати і позитивне,
і від‘ємне значення. Нормальною є ситуація, коли вартість чистих активів є
більшою за вартість статутного капіталу. При цьому, зростання розміру
власних коштів, зокрема, за рахунок прибутку і подальшої його капіталізації,
спричиняє зростання вартості чистих активів. В протилежному випадку – коли
зменшується величина власних коштів, зменшується вартість чистих активів.
Таке становище є показником погіршення фінансового стану компанії і вказує
на те, що страховик витрачає більше, ніж заробляє. У разі, коли вартість чистих
активів має від‘ємне значення, то це вказує на відсутність достатньої суми
майна для задоволення вимог кредиторів, та є показником незадовільного
фінансового стану і неплатоспроможності.
Вартість залучення власного капіталу є непростим питанням. Для визначення
очікуваної ставки вартості власного капіталу застосовують такі способи:
1) модель Гордона (модель приросту дивідендів);
2) експертний метод підрахунку компонентів ризику;
3) модель оцінки капітальних активів (САРМ);
4) відношення чистого прибутку на одну акцію до ринкового курсу акцій.
Для визначення розміру залучення власного капіталу за моделлю приросту
дивідендів необхідно поділити прогнозну суми дивідендів наступного року на
курс акцій, скоригований на величину приросту дивідендів:
Кек = D1 / КА + g,
де D1 – прогнозна сума дивідендів на наступний рік;
KA – курс акцій;
g – величина приросту дивідендів.
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(1)

Експертний метод визначення складових ризику є нескладним, але менш
точним порівняно з іншими методами, так як базується на досвіді та інтуїції.
Утім, цей метод є доступний для широкого загалу спеціалістів. На практиці
застосовують індивідуальне та колективне експертне оцінювання. Основні
переваги індивідуальної експертизи такі: оперативність отримання інформації,
відносна дешевизна. Недоліком цього методу є суб‘єктивний характер
дослідження, який не забезпечує достовірності здійснених оцінок.
Колективна

експертиза

дає

можливість

підвищити

об‘єктивність

результатів, що досягається при виконанні групових процедур. Модель оцінки
капітальних активів є точним способом розрахунку очікуваної ціни власного
капіталу. Вона базується на використанні економіко-статистичних методів.
Перелічені методи оцінки капіталу варто активніше вводити у страхову
діяльність, тому що інвестуючи кошти, інвестор постійно хоче мати правдиву
інформацію про дозволену ставку доходності. Але необхідно пам‘ятати, що
інвестиційна привабливість бізнесу, крім визначеного вище факторів, залежить
ще від прозорості корпоративного управління, мети, для якої залучають
грошові кошти, та рівня ризику інвестицій.
До складу залученого капіталу зачисляють залучені, позичені фінансові
ресурси, та ресурси, які тимчасово є у розпорядженні страховиків. Залучений
капітал відображають у другому розділі пасиву балансу «Забезпечення
наступних витрат і платежів», який представлено такими статтями: страхові
резерви, забезпечення наступних витрат і платежів, цільове фінансування.
Страхові резерви це основний елемент залучених коштів страховика, для якого
ці кошти, є безкоштовними, так як в обмін на страхові премії страхувальників
страховик «продає надію». Присутність страхових резервів, їх збільшення
вказує на розвиток страховика та розширення його перспектив, що у свою
чергу, забезпечує можливість держати на відповідальності більш вартісні
об‘єкти, економити на витратах, крім того одержувати вищі інвестиційні
доходи. А також, страхові резерви, які сформовані у достатньому обсязі, є
неодмінною умовою для забезпечення платоспроможності страховика. Отже,
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ціною цього елемента є сумарний об'єм відповідальності страховика за
договорами страхування, які є укладеними. Україна є учасником процесів
глобалізації,

тому

ставиться

вимога

щодо

подальшої

капіталізації

національного страхового бізнесу та створення умов які є необхідні для
отримання прибутків не лише як різниці між зібраними страховими преміями і
здійсненими виплатами, а й інвестиційного прибутку.
Також, страховики залучають капітал шляхом випуску IPO (публічне
розміщення акцій). Цей елемент є відносно дешевим способом залучення
грошових коштів, який сприяє отриманню більших можливостей порівняно з
конкурентами. Наслідками проведення публічного розміщення акцій є
реалізація частини акцій самостійним інвесторам, і формування, так званого
пакета акцій, що міститься у вільному обігу на фондовому ринку. Для успішної
угоди необхідно сформувати команду спеціалістів, а це вимагає великих витрат.
Отже, дане джерело поповнення залученого капіталу використовується лише
досить великими страховими компаніями.
Ще один спосіб отримання додаткового прибутку це отримання кредиту,
випуск дольових інструментів та продаж активів. Так, позиковий капітал
відображають у третьому розділі пасиву балансу – це та частина фінансових
ресурсів, які представлені довгостроковими і короткостроковими кредитами
банків, кредиторська заборгованість та доходи майбутніх періодів. Для
страхової компанії дуже важливим є визначення вартості залученого капіталу, і
одним з мірил доцільного залучення коштів є позитивні грошові потоки. Ціною
даної частки страхового капіталу є відсоткова ставка. При цьому важливим є
фактор часу (період погашення), та як вплине здійснюване запозичення на
подальший стан страховика. У процесі прийняття рішення про необхідність
залучення грошових коштів страховик повинен оцінити співвідношення між
власними і позиченими коштами у структурі капіталу. Можливими є наступні
ситуації: 1) позичені кошти значно перевищують власний капітал, наслідком
такої ситуації може бути те, що у випадку невигідних змін на ринку компанія
позичальник не зможе вчасно погасити свій борг; 2) доля позичених коштів у
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власному капіталі є незначною, таке співвідношення може негативно
позначитися на подальшому розвитку компанії, спричинивши уповільнення
темпу приросту прибутку на одну акцію, що може викликати поглинання
компанії конкурентами.
Наступним елементом страхового капіталу є нерозподілений прибуток - це
залишок прибутку страховика, який залишається у нього після здійснення усіх
необхідних виплат. Ціною нерозподіленого прибутку є норма прибутку на
звичайну акцію страховика. Отже, вартість кожної складової капіталу
страховика різна і утворюється вона під впливом різних факторів. Величина
загальної вартості капіталу страховика це середнє значення одноелементних
вартостей капіталу, зважених пропорційно кожному виду капіталу, що
використовується

[4].

Для

визначення

використовується

формула

середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital (WACC)):
(2)
де Квк – очікувана ставка вартості власного капіталу;
Кпк – очікувана ставка вартості залученого і позиченого капіталу;
К – сукупний капітал;
ВК – власний капітал;
ПК – сума залученого і позиченого капіталу;
S – ставка податку на прибуток.
За

допомогою

даної

формули,

отримуємо

показник,

який

дає

характеристику середній доходності, отриманій вкладниками капіталу від
інвестування у страховий бізнес. Отже, слід зауважити, що середньозважена
вартість капіталу залежить від співвідношення окремих елементів капіталу та
ціни залучення капіталу.
Страховики за рахунок невикористаного прибутку додатково створюють
такі резерви: вільний резерв (25 % статутного капіталу), централізований
страховий резервний фонд.
Кошти страхових резервів розміщують з урахуванням безпечності,
прибутковості, ліквідності, диверсифікованості. Вони мають бути представлені
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активами таких категорій: грошові кошти на розрахунковому рахунку;
банківські вклади (депозити); валютні вклади згідно з валютою страхування;
нерухоме майно; акції, облігації; цінні папери, що емітує держава; інвестиції в
економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;
кредити страхувальникам-громадянам, які уклали договори страхування життя,
В межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми;
права вимоги до перестраховиків; банківські метали; готівка у касі в обсягах
лімітів залишків каси, які встановив Національний банк України.
Список використаних джерел:
1. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або
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изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2008. – 613 с.
3. Клімов А.В. Внутрішній моніторинг в системі управління страховою
компанією // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – ғ 779. – С. 56-61
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власному капіталі є незначною, таке співвідношення може негативно
позначитися на подальшому розвитку компанії, спричинивши уповільнення
темпу приросту прибутку на одну акцію, що може викликати поглинання
компанії конкурентами.
Наступним елементом страхового капіталу є нерозподілений прибуток - це
залишок прибутку страховика, який залишається у нього після здійснення усіх
необхідних виплат. Ціною нерозподіленого прибутку є норма прибутку на
звичайну акцію страховика. Отже, вартість кожної складової капіталу
страховика різна і утворюється вона під впливом різних факторів. Величина
загальної вартості капіталу страховика це середнє значення одноелементних
вартостей капіталу, зважених пропорційно кожному виду капіталу, що
використовується

[4].

Для

визначення

використовується

формула

середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital (WACC)):

WACC = Квк BK
K + (1 − S )(Kпк

ПК
К

)

(2)

де Квк – очікувана ставка вартості власного капіталу;
Кпк – очікувана ставка вартості залученого і позиченого капіталу;
К – сукупний капітал;
ВК – власний капітал;
ПК – сума залученого і позиченого капіталу;
S – ставка податку на прибуток.
За

допомогою

даної

формули,

отримуємо

показник,

який

дає

характеристику середній доходності, отриманій вкладниками капіталу від
інвестування у страховий бізнес. Отже, слід зауважити, що середньозважена
вартість капіталу залежить від співвідношення окремих елементів капіталу та
ціни залучення капіталу.
Страховики за рахунок невикористаного прибутку додатково створюють
такі резерви: вільний резерв (25 % статутного капіталу), централізований
страховий резервний фонд.
Кошти страхових резервів розміщують з урахуванням безпечності,
прибутковості, ліквідності, диверсифікованості. Вони мають бути представлені
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Ефект (у перекладі з лат. еffektus - виконання, дія) - результат, наслідок
яких-небудь дій [8, с. 275]. Ефект від функціонування банку трактується як
показник, який характеризує результат функціонування. Показники ефекту
належать до абсолютних, об‘ємних показників; їх можна складати у просторі та
часі. Залежно від параметрів об‘єкту, що розглядається, показниками ефекту
можуть бути валовий національний продукт, національний дохід, валова
продукція, прибуток, виручка й ін.
Під економічним ефектом (economic effect) слід розуміти результативність
економічної діяльності, реалізації економічних програм та заходів, що
характеризується відношенням отриманого економічного ефекту (результату)
до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату [9, с. 258]. Крім
того, економічний ефект можна класифікувати як кількісну та якісну
характеристику впливу елементів економічної системи на результативність її
функціонування. На відміну від технічного, технологічного та інших
неекономічних ефектів, економічний ефект існує переважно у грошовій формі й
є грошовим доходом. Тому в певному значенні поняття «економічний ефект» і
«грошовий дохід» тотожні.
З категорією ефекту тісно пов‘язане поняття ефективності. Шеремет О. Д.,
[8, с. 278] зазначають, що ефективність – це одна із найскладніших категорій
економічної науки. Вона виступає основою побудови кількісних критеріїв
цінності прийнятих рішень, використовується для формування матеріальноструктурної,

функціональної

і

системної

характеристик

господарської

діяльності.
Визначення поняття «ефективність» різними авторами представлено у
таблиці 1. Підсумовуючи все вищесказане, запропонуємо наступне визначення
ефективності: «Ефективність» – комплексна та системна оцінка кінцевих
результатів використання активів та джерел їх формування за певний період часу.
Проаналізувавши сутність понять «ефект» та «ефективність», сформуємо
значення поняття «ефективність діяльності комерційного банку», яке також
розглядається з різних аспектів. Ефективність діяльності банку - це
найважливіший оціночний показник результативності, що являє собою
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зіставлення результатів фінансово-кредитної діяльності. А економічним
ефектом є різниця між результатами й витратами банку, тобто – маржа.
Саркісян В. Р. [9, с. 256] визначає ефективність банку як здатність
задовольнити потреби чи очікування клієнтів або самого банку при дотриманні
ретельно налагодженого банківського механізму та умов взаємовідносин між
виробником і споживачем банківського продукту. Така різноманітність
визначень даного поняття пов‘язана з широким колом споживачів інформації
про рівень ефективності банківської діяльності та значною множиною шляхів її
використання. В той же час, це передбачає множинність методів, що
використовуються для оцінки ефективності банківської діяльності.
Таблиця 1
Характеристика поняття «ефективності» різними авторами
Автор

Саркісян В. Р. [9, с.
259]

Григорук А. А. [8, с.
278]
Лямець В. І.,
Тевяшев А. Д. [2, с.
3]

Орлов П. А. [6, с. 2]
Сурмін Ю. П. [9, с.
259]
Мочерний С. [2, с. 4]

Визначення
Ефективність - це економічна категорія, що
відображає
співвідношення
між
одержаними
результатами і витраченими на їх досягнення
ресурсами, причому при вимірюванні ефективності
ресурси можуть бути представлені або в певному
обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю
(застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у
формі виробничих витрат.
Ефективність - це відносна величина, що характеризує
результативність будь-яких затрат.
Ефективність – це не просто властивість операції
(процесу функціонування системи), що відбивається
в її здатності давати певний ефект, а дієвість такої
здатності, тобто результативність, співвіднесена з
ресурсними витратами.
Ефективність –
співвідношення результату або
ефекту будь-якої діяльності і витрат, пов'язаних з її
виконанням.
Причому
це
може
бути
як
співвідношення результату і витрат,
так і
співвідношення витрат і результатів діяльності.
Ефективність – показник успішності функціонування
системи для досягнення встановлених цілей.
Економічна ефективність – це комплексна і системна
оцінка кінцевих результатів використання активів та
джерел їх формування за певний проміжок часу.
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Загалом

методи,

що

використовуються

для

оцінки

банківської

ефективності можна поділити на три групи (табл. 2):
підхід фінансових коефіцієнтів та техніко-економічних
показників;
параметричні

методи,

що

базуються

на

економетричному аналізі й потребують визначення функціональної
форми виробничої функції банку або функцій витрат, прибутків,
доходів;
непараметричні
математичне

програмування

методи,
і

не

що

використовують

потребують

визначення

функціональної форми виробничих залежностей [5, с. 334–337].
В українській практиці використовується метод фінансових коефіцієнтів та
техніко-економічних показників.
При використанні даного методу до розрахунку завжди включаються
показники ROA і ROE. Це пов‘язано з тим, що дані коефіцієнти перебувають у
центрі уваги, перш за все, акціонерів (власників банку), адже показник
прибутковості активів характеризує ефективність роботи менеджерів банку, а
показник прибутковості капіталу показує рівень дохідності вкладених
акціонерами коштів і служить орієнтиром для вибору найпривабливішого
напряму інвестування.
Таблиця 2
Методи для оцінки ефективності діяльності банку
Група
методів

1.
Пара
метричні
методи
(parametric
methods)

Метод
- метод найменших квадратів (Ordinary Least
Squares, OLS);
- метод корегованих найменших квадратів
(Corrected Ordinary Least Squares, COLS);
- метод стохастичної границі (Stochastic
Frontier Approach, SFA);
- метод
без
специфікації
розподілу
(Distribution-Free Approach, DFA);
- метод щільної границі (Thick Frontier
Approach, TFA).
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2.
Непар
аметричні
методи
(nonparametric
methods)
3.
Мето
ди, що
базуються
на аналізі
окремих
показників
діяльності
банку

аналіз поверхні обгортання (Data Envelopment Analysis,
DEA);
метод вільного розташування оболонки (Free Disposal
Hull, FDH);
індекси продуктивності (Productivity indexes).
метод фінансових коефіцієнтів та техніко-економічних
показників (financial ratios and economical indicators
approach);
метод
декомпозиційного
аналізу
прибутковості
власного капіталу (модель Дюпона) (decomposition
method for the analysis of profitability of equity (Dupont
model)).

Отже, чим вище значення цих показників, тим більша прибутковість
банку. Забезпечення стабільної ефективності банку означає утворення
передумов для протистояння кризовим явищам та ефективного посередництва у
русі грошових коштів; скорочення або уникнення збитків у банківській сфері
навіть за складних економічних умов та забезпечення стійкості банку на
фінансовому ринку.
Саме тому важливим є виділення групи факторів, вплив яких на сьогодні
може обумовлювати зниження прибутковості діяльності банку. На нашу думку
важливим є врахування наступних факторів:
загальноекономічні фактори (вплив фінансової кризи, яка
обумовлює кризу економічну, що спричиняє падіння виробництва
ВВП, зростання рівня зайнятості, темпів інфляції тощо), у тому числі
факторів,

які

Національного

діють

в

грошово-кредитній

банку України,

Міністерства

сфері

(політика

фінансів

України,

податкова політика, наявність кваліфікованих кадрів, криза ліквідності
у банків, введення валютних та інших обмежень та ін.);
політичні фактори (високі політичні ризики, політика органів
управління усіх рівнів, вибори, політичні уподобання керівників
банківського сектору економіки та ін.);
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соціальні

фактори

(зниження

рівня

життя,

інфляційні

очікування, психологічні фактори, які спричиняють недовіру до
банківського сектору у зв‘язку з негативною інформацією в засобах
масової інформації та банкрутством окремих банків, особливо
великих, що мають значну кількість вкладників тощо) [1, с. 283].
Вказані фактори, що впливають на банківську ефективність відносять до
об‘єктивних, але не менш важливими є також і суб‘єктивні фактори, які іноді
мають визначальний вплив на прийняття окремих управлінських рішень.
Зокрема, процес впровадження інновацій потребує використання творчого
потенціалу працівників банку та поліпшення структури і рівня кваліфікації
кадрів. Наприклад, тенденції зростання конкуренції на основних ринках
спонукають банки приділяти більше уваги маркетингу послуг, що обумовлює
потреби в кваліфікованих менеджерах, які спроможні розробляти нові та
модернізувати старі послуги, відповідно до змін попиту та розробляти стратегії
просування цих послуг на ринку споживачів. Ускладнення технології надання
фінансових послуг у напрямку комп‘ютеризованих систем та автоматизації
операцій, також обумовлює потреби банків у спеціалістах з комп‘ютерною
освітою.
Тим самим, забезпечення стабільної вітчизняної банківської ефективності
на довгострокову перспективу як основи розвитку виробничого потенціалу
країни

потребує, на нашу думку, врахування

наступних об‘єктивно-

суб‘єктивних чинників:
важливим

фактором

нестабільності

банківської

ефективності в Україні залишається численні порушення та
некомпетентне управління банківськими активами і пасивами,
усунення впливу якого потребує більш жорсткого регулювання
банківської діяльності з боку Національного банку України, у тому
числі посилення кваліфікаційних вимог до окремих посадових осіб,
а також створення у банку адекватних програм для забезпечення
підтримки необхідної кваліфікації та проінформованості персоналу
938

про тенденції розвитку фінансового ринку, формування загальної
філософії

найбільш

ризикових

операцій

банку

та

бачення

перспектив розвитку банку;
фактором стабільності банківської ефективності за умов
мінливої ситуації на фінансовому ринку є розробка стратегії та
поточного планування (бізнес-планування), починаючи з розробки
довгострокового стратегічного плану, який визначає критерії та
орієнтири оцінки ефективності банківської діяльності та складання
поточних бізнес-планів на основі аналізу впливу зовнішніх
факторів та оцінки перспектив їх зміни, оцінки внутрішніх
тенденцій розвитку банку (тенденції зростання власного капіталу,
депозитної бази банку тощо) з подальшою ґрунтовною аналітичною
оцінкою причин відхилень від затверджених планів;
банківська ефективність безпосередньо залежить від
ефективності реалізації ризик-менеджменту у банку, який має
охоплювати всі види діяльності банку, які впливають на параметри
його ризиків та має бути безперервним процесом аналізу ситуації та
оточення, в яких виникають ризики для прийняття управлінських
рішень щодо оптимізації своїх ризикових позицій;
основою для забезпечення стабільної ефективності
діяльності окремого банку є його репутація (особливо це стосується
проблем забезпечення стабільної депозитної бази за оптимальної її
вартості, що й обумовлює підвищення прибутковості), яка потребує
створення в кожному банку етичного кодексу з відповідною
системою контролю щодо його дотримання. Правила етичного
кодексу повинні включати обмеження внутрішніх запозичень у
банку, заборону на протизаконне використання капіталу банку та
його активів, обмеження на прийняття подарунків, послуг, інших
цінностей від клієнтів та інших осіб, що мають відношення до
банку;
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фактором забезпечення стабільності банківської ефективності
є також запровадження дієвих контрольних обмежень, перш за все
щодо обсягів і видів кредитування, достатності резервування за
активними операціями банку, достатності власного капіталу банку,
достатності

ліквідних

ресурсів

для

фінансування

прибуткових

операцій тощо. Основою дієвого виконання контрольних функцій у
банку є ефективне функціонування служб внутрішнього контролю і
аудиту [10, с. 7-8].
У цілому процес управління банківською ефективністю є складним і
комплексним завданням, що потребує вираховування впливу вищезазначених
факторів у тісному взаємозв‘язку. Підсумовуючи вищезазначене побудуємо
схему оцінки ефективності діяльності банку для більш повного розуміння
(рис. 1).
Критеріями

для

оцінки

ефективності

банку

можна

вважати

як

самі фінансові результати його діяльності (дохід і прибуток), так і
результативність (рентабельність), а також всі групи показників фінансового
стану, що досягнуті банком з урахуванням їх ціннісної або цільової значущості
як для самого банку, так і для соціально-економічного середовища його
діяльності.
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Непараметричні
методи

Державне регулювання
діяльності банку

Розвиток ринку
банківських послуг

Зовнішні фактори прямого
впливу

економічні

політичні

ті банку
технологічні
соціальні

Зовнішні фактори непрямого
впливу

Економічна ефективність банку

Внутрішні фактори
прямого впливу

Рис. 1 Комплексна оцінка ефективності діяльності комерційних банків

Параметричні
методи

Загальні методи оцінки
впливу на діяльність
комерційного банку

Методи, що базуються на аналізі окремих
показників діяльності банку

додаткові

організаційна структура

розмір банку
основні

досвід діяльності

якість управління ризиками

Сукупність
характеристик,

критеріїв
що

слід

відображає

розглядати
відповідність

як

комплексну
результатів

систему
діяльності

комерційного банку його поставленим цілям на кожному проміжку часу
функціонування. У цьому аспекті лише досягнення всіх, а не деяких критеріїв в
системі дозволить говорити про ефективність його діяльності.
Критерії оцінки ефективності діяльності банків залежать від суб‘єктів
банківської діяльності. Відповідно формування даної оцінки здійснюється
індивідуально з урахуванням інтересів всіх суб‘єктів (табл.3) [9, с. 253].
Таблиця 3
Критерії оцінки ефективності діяльності банків в залежності від суб’єктів
банківського сектору
Суб‘єкти
банківського сектору

Основні критерії оцінки ефективності діяльності

1. Процентна ставка;
2. Умови одержання позики і платежу.
1. Процентна ставка за депозитами;
2. Умови сплати процентів: періодичність, із загальної
Вкладники депозитів
суми або частки;
4.Фінансова стабільність банку.
1.
Фінансова
стабільність
банку;
Акціонери банку
2. Рівень дивідендів.
1.Ефективність роботи банку і його підрозділів
прибутковість, ліквідність тощо);
Правління банку
2. Можливість управляти роботою підрозділів банку,
ризиками окремих видів діяльності;
3. Рейтинг банку.
1. Додержання нормативів фінансового стану ліквідності, платоспроможності, співвідношення
Національний банк
власних коштів банку та залучених коштів,
відрахувань до резервного фонду; використання
кредитного портфеля, залучених коштів.
Позичальники

Завдання оцінки ефективності діяльності банків здійснюється з метою
[6, с. 2-5]:
- оцінки динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової
стійкості банків;
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- оцінки стану банків на фінансовому ринку та кількісна оцінка їх
конкурентоспроможності;
- розрахунку показників ефективності та рентабельності діяльності банків,
які дають уявлення про результативність їх функціонування;
- визначення ефективності використання фінансових ресурсів банками;
- прийняття ефективних управлінських рішень керівниками банків на
основі даних аналізу.
Отже, досліджуючи теоретичні основи аналізу та оцінки економічної
ефективності діяльності банку, нами було визначено, що розглянуті методичні
підходи до оцінки ефективності побудовані на основі розрахунків коефіцієнтів
прибутковості («класичних показниках» ROE, ROA), які не враховують
концепції «прибуток-ризик», і зосереджені на розрахунках лише доходності без
врахування ризиків. Тому, на нашу думку, банкам України необхідно
розглянути можливість застосування моделі RAROC як скоригованої на ризик
концепції оцінки доходності і управління ефективністю банку. Застосування
даної методики означає, що оцінка ефективності бізнес-напрямку чи підрозділу
(операції, клієнта і т.д.) та ціноутворення їх повинно здійснюватися не лише з
урахуванням явних витрат, які включають вартість кредитних ресурсів,
непроцентні витрати та премію за ризик (відображає очікувані витрати), а
також неявних витрат – вартості задіяного капіталу, призначеного для покриття
непередбачених витрат внаслідок всіх видів ризику.
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О.В. Штефанович, В.О. Олійник
здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА
НАСЛІДКИ
У статті розкрито сучасні особливості міграційних процесів в Україні та їх
динаміку, основні передумови, що спонукають до міграції населення та
можливі наслідки для країни, її економіки та населення в цілому.
944

Ключові слова: міграція, еміграція, демографічна ситуація, економічне
становище, рівень життя, ринок праці, ВВП.
Сьогодні важливо визнавати процес міграції важливим фактором впливу
на світовий розвиток та інструментом регулювання певних сфер і галузей
економіки не лише окремих країн, а й усього світу в цілому. Міграція
розглядається як критерій благополучного розвитку країни – якщо політика
економічного розвитку працює, то люди не повинні виїжджати до інших країн.
До того ж міграція, зазвичай, супроводжується багатьма наслідками, як то
задоволення попиту роботодавців на певний спектр професій та пов'язане із
цим зростання конкуренції на ринку й зростання темпів технологічного
розвитку, розвиток фінансового сектору країни-донора мігрантів через
переводи емігрантами коштів для власних сімей, зниження рівня бідності в
країнах-донорах міграції, зростання обсягів внутрішніх споживчих ринків країн
призначення емігрантів тощо.
Наслідки міграції, перелічені вище, не є вичерпними та спричиняють
Ланцюгову реакцію інших супутніх наслідків.
У той же час, наслідки міграції можуть стати причинами не лише
позитивних, а й негативних явищ у суспільстві, як то зростання рівня
криміногенної обстановки, корупції тощо. Тому країни з високим рівнем
достатку прискіпливо спостерігають за якістю мігрантів, які до них
прибувають, що також не завжди має однозначне сприйняття в суспільстві.
Наявна проблема міграції в нашій країні зумовлює необхідність більш
ефективного її розгляду, а також використання сучасних аналітичних даних та
досліджень у якості інструментів для розробки певних напрямів державної
політики у демографічній, соціальній та фінансовій сферах, виробленні
підходів стосовно регулювання ринків праці і капіталу тощо [2; с. 4].
Ціллю статті є дослідження сучасного стану міграції в Україні, її основні
причини та можливі наслідки.
Проблеми

міграції

досліджуються

сьогодні

такими

Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П.
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науковцями

Відомості про міграційний рух населення формуються на підставі
щорічної статистичної розробки даних талонів зняття з реєстрації місця
проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання особи,
які надають територіальні підрозділи Державної міграційної служби України.
Міграція — це процес зміни постійного місця проживання індивідів чи
соціальних груп: переміщення в інший регіон країни або в іншу країну.
Міграцією є також переїзд для проживання із села в місто і — навпаки.
Соціально-економічна суть міграції населення полягає у забезпеченні
кількісної та якісної відповідності між потребою у робочій силі та наявністю її
у різних регіонах держави, а також у реалізації прагнень працівників
задовольнити особисті потреби соціального, професійно-кваліфікаційного та
духовного характеру.
У науковій літературі існують різноманітні підходи до виділення типів
міграцій. Так, класифікуючи міграції стосовно до будь-якої країни, виділяють
зовнішню (міждержавну) і внутрішню. До зовнішньої міграції відносять такий
рух населення через державні кордони, який пов‘язаний зі зміною місця
проживання. Зовнішня (міждержавна) міграція існує в різних формах: трудовій,
сімейній, рекреаційній, туристичній та ін. [3; с. 50].
На жаль, сьогодні в Україні спостерігається тенденція до еміграції –
вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей (емігрантів,
переселенців), переселення зі своєї батьківщини, країни, де вони народилися і
виросли в інші країни глобального суспільства з певних причин, що в свою
чергу сприяє старінню населення, погіршення трудоресурсного потенціалу.
У науковій літературі існує різноманітна класифікація чинників (часто
взаємозалежних), під впливом яких формуються напрямки та масштаби
міграційних процесів. Переміщення у просторі відбувається внаслідок дії
економічних, соціальних, демографічних, політичних, етнічних, освітніх,
морально-психологічних, військових, екологічних та інших факторів, але ці
чинники діють одночасно, вони певною мірою взаємозалежні, тож виявити
окремі компоненти міграційного процесу, сформовані під впливом одного чи
двох факторів, як правило, складно[3; с. 53].
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Зокрема, можна виділити такі передумови міграції в Україні [2; с. 5]:
1. Демографічна ситуація . За даними Державної служби статистики
України кількість наявного населення України (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) на початок
2015 року становила 42 929,3 тис. осіб (скорочення на 2 496,9 тис. осіб
порівняно з 2014 роком). Згідно прогнозів на період 2010-2015 роки, зроблених
виданням «The Economist», Україна входить у число країн з найнижчими
темпами зростання населення з показником – 0,55 %, що відповідає четвертому
місцю з кінця серед країн світу. Гірші показники у цьому плані в світі мають
лише Молдова,Болгарія та Грузія.
2. Економічне становище. Згідно даних ДССУ ВВП України у 2010-2014
роках постійно зростав із 1,1 трлн. грн. у 2010_році до майже 1,57 трлн. грн. у
2014 році. Також у 2014 році розміри росту обсягу ВВП збільшилися до 7,7 % у
порівнянні з попереднім роком. Внаслідок зростання обсягів ВВП, зростав
показник розміру ВВП на душу населення, але враховуючи той факт, що
розміри ВВП постійно збільшувалися, а чисельність населення України
постійно зменшувалися, то розмір ВВП на душу населення зростав більш
швидкими темпами ніж обсяги самого ВВП.
Проте, згідно даних Світового банку за показником ВВП на душу
населення,розрахованого

у

доларах

США

за

паритетом

купівельної

спроможності, а не за офіційними обмінними курсами валют, розміри цього
показника є іншими.
Також негативною передумовою, що сприяє міграції є індекс легкості
ведення бізнесу (DoingBusiness), який показує рівень економічної свободи в
економіках країн світу, а також дає змогу оцінити можливість самореалізації
населення. За цим показником Україна впродовж 2010-2014 років займала
позиції ще гірші ніж за рівнем ВВП на душу населення. Так, у 2010 році
Україна зайняла 142 місце, у 2011 році – 145, в 2012 році – 152, у 2013 році –
137 та у 2014 році – 112 місце серед 189 країн світу.
3. Рівень життя населення. Хоч й упродовж 2011 – 2014 років рівень ВВП
на душу населення в Україні зростав, підвищувався розмір середньомісячної
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номінальної заробітної плати на 32,2 % або із 2 633 грн. у 2011 році до 3 480
грн. у2014 році, проте у 2013 році темпи росту цього показника порівняно з
динамікою попередніх періодів знизилися більш як у 2,5 рази або із 17,6 % у
2011 році і 14,9 % у 2012 році до 6,9 % у 2013 році. У 2014 році темп зростання
майже не змінився порівняно із попереднім роком.
Одним із найважливіших показників добробуту життя населення є
наявність власного житла. Упродовж 2010 – 2013 років розміри житлового
фонду України стабільно зростали, але у 2013 році ці темпи були у двічі
повільнішими ніж у2010 – 2012 роках.
Інший міжнародний показник, що характеризує якість життя населення, є
«Індекс людського розвитку» (ІЛР), який щорічно розраховується ООН і
основними критеріями якого виступають: середня тривалість життя при
народженні, рівень грамотності та рівень життя населення країн світу, який
оцінюється через ряд показників, основними з яких є довге та здорове
життя,доступ до якісної освіти, гідний рівень життя.
Традиційно «донизу» Україну тягнуть такі показники, як тривалість та
рівень життя, а підтримує «на плаву» рівень освіти.
Якщо врахувати ці три показники, то загальний Індекс людського
розвитку для України за 2013 рік становив 0,734 пункти, що лише на 0,8%
вище, ніж Україна мала у 2010 році. Але у 2010 році Україна в рейтингу ІЛР
посідала 69 місце. Український ІЛР є меншим за середнє значення цього
показника для країн із високим рівнем людського розвитку (0,735), а також і
середнього для країн Європи та Центральної Азії (0,738).
4. Ринок праці. Рівень зайнятості працездатного населення в середньому
по Україні щороку зростав із 91,2 % у 2010 році до 92,3 % у 2013 році.
Відповідно рівень безробітного населення серед працездатного за цей же період
часу постійно зменшувався. У 2014 році показник рівня зайнятості
працездатного населення зменшився до значення, нижчого за показник 2010
року, та склав 90,3 %.
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Як видно із наведеної вище інформації, міграція має вплив майже на всі
сфери діяльності суспільства, але найбільше міграція має вплив на
демографічну і соціальну ситуацію, економічну сферу, ринки праці та фінансів.
За часи незалежності України, природний убуток її населення починаючи
з 1991 року за даними Державної служби статистики на кінець2013-го року
становив 5 953,6 тис. осіб, міграційний убутком населення України за цей же
період становив 458,7 тис.осіб, у результаті чого втрати населення Україна
станом на початок 2014 року становлять 6 412,3 тис.осіб.
Протягом 2014 року зафіксовано також від‘ємне значення природного
приросту населення, яке на кінець періоду становило 166,4 тис.осіб, але мав
місце міграційний приріст населення, який склав 22,6 тис. осіб.
Значним

фактором,

який

вплинув

на

скорочення

чисельності

населення,став масовий виїзд працездатної частини населення України за
кордон у пошуку роботи.
Так, у 2013 році ДСС та Інститут демографії Національної академії наук
України (НАНУ) за рахунок коштів ЄС провели друге масштабне дослідження
трудової міграції українців. Ними булоопитано45,5 тис. осіб у віці від 15 до 70
років, що мешкають в усіх регіонах України.
Дослідження показало, що з січня 2010 року по середину червня 2012
року закордоном з метою заробітку перебувало 1,2 млн. громадян, що
становить 3,4% населення зазначеного віку та 6 % працездатного населення
України. При цьому, перше аналогічне дослідження,проведене за 2005 –2008
роки,показало більш високий рівень трудової міграції – 1,5 млн. осіб.
Таким чином, громадяни України, які виїхали за кордон у пошуку роботи,
присвячували свій час самозайнятості, і у них було менше часу займатися
питаннями створення і розвитку власних сімей, що негативно вплинуло на стан
народжуваності, а як наслідок – і на незадовільний демографічний стан
населення України в цілому. Тому питання еміграції безпосередньо також
залежать від ефективності соціальної політики держави та її напрямків.
Не задовільний демографічний стан населення України та масовий виїзд
працездатної частини населення у пошуку роботи за кордон здебільшого
пов'язаний із незадоволенням економічним становищем країни.
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Одним з основних проблемним питанням у міграції на сьогодні є належна
протидія нелегальній (незаконній) міграції. Адже контроль за мігрантами
всередині країни на сьогодні здійснюється в обмеженому варіанті, оскільки
здійснення цієї функції органами Державної міграційної служби суттєво
ускладнено у зв‘язку з відсутністю людських ресурсів. При цьому, зважаючи на
статистику виявлення нелегальних мігрантів всередині
України, вирішення цього питання на сьогодні є вкрай необхідним. Причиною
відсутності повноцінного обліку окремих категорій мігрантів, насамперед, є їх
нелегальне походження, особливо це стосується трудової міграції.
Протягом 2014 року на постійне місце проживання з України виїхало
8932 особи, що на 592 особи або 6,2 % менше, ніж у 2013 році (Табл.1).
Таблиця 1
Динаміка міграційних процесів в Україні за 2013 – 2014 роки
Категорії осіб

Видано дозволів на виїзд громадян

Повернулося в Україну

України на постійне проживання
2013

2014

+/-

%

2013

2014

+/-

%

5482

4512

-970

-17,7

2738

1742

-996

-36,4

Діти

1471

1405

-66

-4,5

176

106

-70

-39,8

Пенсіонери

2571

3015

444

17,3

813

514

-299

36,8

Усього

9524

8932

-592

-6,2

3727

2362

-1365

-36,6

Дорослі (за винятком
пенсіонерів)

Джерело: Інформаційний бюлетень Державної міграційної служби за 2014 рік , Київ
2015 [1; с. 25].

Разом з цим, на фоні загального зменшення цього показника протягом
2014 року у порівнянні з 2013 роком відбулося збільшення на 444 або 17,3 %
кількості осіб пенсійного віку, які виїхали на постійне місце проживання з
України. Протягом 2014 року порівняно з 2013 роком на 1365 осіб або 36,6 %
скоротилась кількість осіб, що повернулися до України.
Основними країнами, до яких виїжджали на постійне проживання у
2014 році громадяни України, стали: Російська Федерація (2629 осібабо29 %),
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Сполучені Штати Америки (1368 осіб або 15 %), Ізраїль (1346 осіб або 15 %) та
Німеччина (846 осіб або 10 %).
Найбільша кількість осіб повернулась в Україну з Російської Федерації (815
осіб або 34 %), Ізраїлю (418 осіб або 18 %), Сполучених Штатів Америки (256 осіб
або 11 %), Молдови (232 особи або 10 %) та Німеччини (148 осіб або 6 %).
Розглянувши сучасний стан та причини міграції, можна зазначити, що
вона й надалі залишається властивою для нашої країни. Болючою проблемою
для більшості населення є відсутність робити та умов благополучного,
заможного життя, що штовхає пересічного громадянина на пошуки кращої долі
за кордоном. А це в свою чергу зумовлює відтік людського капіталу з країни,
що в цілому є негативним.
Отже, негативними наслідками міграції, зокрема трудової, є [3; с.87 ]:
втрата

Україною

найбільш

конкурентоспроможної

частини власної робочої сили (особливо науковців і фахівців),
що призводить до уповільнення темпів науково-технічного
прогресу;збільшення тиску на національний ринок праці
внаслідок створення іноземними громадянами конкуренції
місцевій робочій силі;
втрата Україною іноземної валюти, що вивозиться
іммігрантами як власні заощадження;
дискримінація та експлуатація наших громадян з боку
місцевих роботодавців;
виникнення політичних та економічних претензій до
України з боку країн-реципієнтів у зв‘язку зі збільшенням
нелегальної трудової міграції українців;
зростання злочинності та соціальної напруженості у
суспільстві через міжнаціональні конфлікти.
Список використаних джерел:
1. Інформаційний бюлетень Державної міграційної служби за 2014 рік , Київ
2015, 66 с.
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2. Міграційний профіль України 2010-2014, Київ 2015, 79 с.
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УДК 336.76(045)
М.О. Шульц, О.М. Ткачук
здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СЕГМЕНТ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
КРАЇНИ
Дана

стаття

присвячена

аналізу

проблеми

виявлення

особливостей

функціонування та проблемам розвитку фондового ринку України, а також
обґрунтуванню напрямів підвищення його ліквідності та ефективності.
Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку
України та проаналізовано основні тенденції та закономірності розвитку
фондового ринку.
Ключові

слова:

фондова

біржа,

фінансові

інструменти,

акції,

інфраструктура, депозитарна діяльність, кліринг.
Сьогодні

фондовий

ринок

України

знаходиться

на етапі

свого

становлення та значно відстає у розвитку від фондових ринків промислово
розвинутих країн. З огляду на це, дослідження сучасних умов, особливостей та
тенденцій розвитку фондової біржової торгівлі та інфраструктури України стає
для національної економіки надзвичайно актуальним.
Дослідження теоретичних аспектів трансформації українського ринку
цінних паперів та механізму його ефективного регулювання неминуче
спирається на аналіз концептуальних уявлень про цінні папери та ринок їх
обігу, а також на його здатність забезпечувати стабільний розвиток
національної економіки.
Вагомий внесок у дослідження проблем функціонування фондового
ринку та біржової торгівлі зробили такі українські науковці, як С.І. Архієреєв,
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В.Д. Базилевич, О.О. Барановський, З.Г. Ватаманюк, С.В. Глущенко,
В.Г. Кабанов, Т.Т. Ковальчук, А.Б. Кондрашихін, Ю. Я. Кравченко,
З.О. Луцишин, І.О. Лютий, І.І. Мазур, В.М. Федосов, Г.М. Филюк,
В.Р. Чернишук, А.А. Чухно, В.Д. Шапран, М.М. Єрмошенко та ін.
Метою статті є аналіз функціонування банків України на фондовому
ринку, оцінка стану та визначення проблем функціонування фондового ринку
України, а також обґрунтування напрямів удосконалення його розвитку.
Український

фондовий

ринок

є

організованим

ринком

торгівлі

фінансовими інструментами. Важливою складовою українського фондового
ринку є ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) –
сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо
розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1].
Сьогодні ринок цінних паперів України є самостійним елементом
сучасної ринкової інфраструктури, який характеризується стрімким та
динамічним розвитком, а також появою на ньому нових учасників. Серед них
особливе місце займають банки, які на сьогодні є найбільш авторитетними
учасниками фондового ринку. Зростання ролі банків на фондовому ринку
пов'язане, перш за все, з тим, що вони можуть виконувати широкий спектр
операцій одночасно і тому виступають найефективнішими дійовими особами на
цьому сегменті ринку. На фондовому ринку можна виділити три напрями
діяльності банку: як емітента, як інвестора та як професійного учасника [2].
Ринок цінних паперів охоплює частково як кредитні відносини шляхом
включення в свою сферу ринку боргових інструментів (ринку облігацій), так і
відносини співволодіння, виникаючі на ринку інструментів власності (ринку
акцій). Ці відносини виражаються через випуск спеціальних документів цінних паперів, які мають власну вартість і можуть продаватися, купуватися і
погашатися. Звідси, об'єктом угод на фондовому ринку є цінні папери.
Цінний папір як об'єкт угод фондового ринку – це своєрідний грошовий
документ, який свідчить про відносини співволодіння або позики між
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власником і емітентом. На відміну від банківського кредитування, яке надає в
більшості випадків короткострокові позички, цей ринок дозволяє отримати
грошові кошти навіть на кілька десятиліть, а, випускаючи і продаючи акції,
можна забезпечити капітальне фінансування на безстроковій основі. Це
механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками на основі
трансформації вільних грошових коштів у грошовий капітал, який надається в
позики на умовах повернення і за певну плату у вигляді відсотка. Через участь
банків, спеціалізованих кредитно-фінансових установ і фондової біржі на ринку
акумулюються грошові нагромадження банків, підприємств, фізичних осіб,
держави для виробничого та невиробничого інвестування.
Істотним чинником підвищення стійкості ринку має стати залучення на
ринок широкого кола інституційних учасників, які, окрім усього іншого,
стимулюватимуть біржі докладати додаткових зусиль до вдосконалення
системи гарантій виконання зобов'язань. Для досягнення цієї мети необхідні
узгоджені дії біржі та регулятора. Вирішення завдання нарощення ліквідності
та обсягів торгівлі безпосереднім чином пов'язано із залученням до торгівлі
широкого кола індивідуальних інвесторів. Недовіра та низький рівень
інформованості населення стосовно діяльності фондового ринку є однією з
причин слабкого розвитку біржового ринку, що призводить до низької
активності фізичних осіб на фондовій біржі, незважаючи не те, що вони є
одним з головних інвесторів у розвинених країнах [3]. Особлива увага має
приділятися розвитку Інтернет-технологій, які мають заохотити дрібних
інвесторів і населення до активнішої участі на ринку.
У цілому ситуація з фінансовими інструментами фондового ринку
характеризується такими негативними моментами: надто вузький спектр
доступних для роботи фінансових інструментів, що ускладнює диверсифікацію
портфелів і можливостей для інвестування; низька якість цінних паперів, що
перебувають в обігу; низька ліквідність та високі ціни лістингових цінних
паперів; низький рівень розвитку ринку дериватів; відсутність в обігу на біржах
цінних паперів іноземних емітентів, активи яких розташовані в Україні.
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Вважаємо, що такий стан пов'язаний з наступними обставинами:
самі емітенти – акціонерні товариства, що з‘явилися після
приватизації, не надто прагнуть до вільного обігу власних акцій на
ринку;
вся наявна інфраструктура та система регулювання орієнтовані на
великих емітентів, масштаби яких дозволяють працювати з ними
іноземним інвесторам;
відсутність ефективного захисту прав інвесторів у цінні папери,
незацікавленість потенційних інвесторів придбувати цінні папери
через низький рівень корпоративного управління [4];
Нам імпонує думка дослідника Бутенко Д.С. стосовно того, що однією із
умов досягнення та збереження конкурентоспроможності сучасного біржового
фондового ринку є забезпечення фондовою біржею високого рівня ліквідності
торгів через надання інвесторам максимально доступної кількості фінансових
інструментів для диверсифікації напрямів інвестування, створення можливості
реалізації

учасниками

ринку

та

інвесторами

різноманітних

стратегій

інвестування та поведінки на біржовому ринку [4].
Напрямами, спрямованими на розширення кола інструментів в Україні є:
1. Зниження вимог до фінансових показників, що обумовлюють допуск цінних
паперів у лістинг;
2. Надання дозволу на включення цінних паперів до біржового реєстру біржі за
наслідками їхнього обігу на інших фондових біржах, не вимагаючи регулярних торгів на цій біржі протягом найменше півроку за умови достатньої
стартової ліквідності;
3. Посилення вимог до ліквідності цінних паперів (визнати за обов‘язкову
умову для перебування у лістингу наявність маркет-мейкера та збільшення
обсягу торгів);
4. Для емітентів першого рівня лістингу зробити вимогу щодо дотримання
принципів корпоративного управління обов‘язковою, а не рекомендованою;
5. Посилення вимог до інформаційної прозорості емітентів;
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6. Надання фінансових (податкових) привілеїв емітентам цінних паперів у разі
їхнього публічного обігу та проведення лістингу на фондовій біржі;
7. Спрощення біржового обігу іноземних цінних паперів.
Регулятивна

структура

українського

фондового

ринку

має

свої

особливості. Характерною її ознакою є активне втручання держави у біржовий
процес, але слабкий нагляд за діяльністю емітентів, а також непорозуміння в
законодавчих основах функціонування ринку фінансових інвестицій [5].
Державне регулювання ринку цінних паперів забезпечується нормами
цивільного,

господарського,

податкового,

валютного,

банківського,

фінансового, митного й земельного законодавства, правовими актами про
приватизацію, цінні папери та фондовий ринок тощо
На нашу думку, одним з основних чинників, які впливають на розвиток
ситуації на українському борговому ринку, залишається невизначеність у
політичній сфері, як внутрішня, так і зовнішня. Незважаючи на те, що
вітчизняні учасники фінансового ринку вже давно виробили певний імунітет до
політичної нестабільності, все ж таки певне зниження інтенсивності активних
банківських операцій та скорочення пропозиції середньострокових ресурсів у
гривні є реакцією на політичні події. Національні інтереси України вимагають
створення ефективно діючого фондового ринку, який забезпечить необхідний
для успішних реформ рівень інвестиційного процесу. Законодавче регулювання
українського фондового ринку вдосконалюється з процесом реформування
економіки країни та накопичення досвіду з випуску і обігу цінних паперів та
формування інфраструктури фондового ринку.
Отже, для покращення ситуації на ринку цінних паперів, має бути
застосований окремий підхід до емітентів з малою кількістю акціонерів, акції
яких згідно з чинними вимогами не можуть пройти лістинг для котирування на
організаційно оформлених ринках, мають право самостійно вести реєстр.
Слід розглянути й питання про те, як проводиться державна політика,
скерована на забезпечення реальних надходжень до підприємств за рахунок
випуску акцій, переливу капіталів у найбільш ефективні сектори економіки
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України, що впливає на поведінку інвесторів та емітентів як споживачів
капіталів інвесторів.
Результати розвитку українського фондового ринку показують, чого
варта спроба прямого впровадження іноземного досвіду без його адаптації до
українських реалій. Такий досвід має бути вивчений й адаптований з
урахуванням усього комплексу законодавчих і нормативних актів України. Цей
шлях забезпечить реальну можливість інтеграції українського ринку цінних
паперів у міжнародні ринки. В Україні участь фізичних осіб в інвестиційних
процесах характеризується гранично низьким рівнем, що є наслідком недовіри
населення до суб'єктів фінансового ринку і держави в цілому, а також
негативного

досвіду,

одержаного

в

роки

функціонування

командно-

адміністративної економіки. Саме тому першочерговим завданням у цьому
напрямі є відновлення довіри населення до держави.
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5. . Раделицький Ю. В. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій:
зарубіжний досвід і національні реалії // Ю. В. Раделицький Науковий Вісник
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СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ
У статті досліджені особливості сучасного механізму оподаткування
страховиків. Визначено особливості оподаткування страхових компаній
відповідно до податкового кодексу України. Окреслені особливий порядок
оподаткування доходів від страхових операцій.
Ключові слова: страхування, податки, оподаткування, податковий механізм,
податкова система.
Страхування є одним із видів фінансових посередницьких послуг в Україні
та має особливий порядок оподаткування доходів від страхових операцій.
Оскільки страхова діяльність на сьогодні є дуже прибутковою справою держава
зацікавлена у раціональному, лояльному, стимулюючому оподаткуванні
страхової діяльності, адже оперуючи великим капіталом страховики змушені
сплачувати податки до бюджету із однієї сторони, а держава контролювати це,
а з іншої держава не може «придушувати» великими податками страхову
діяльність оскільки вона має велике соціально-економічне значення, так як
страховики акумулюють капітал у великому розмірі та в подальшому
розміщують його, інвестуючи розвивають національну економку. А з
соціальної сторони страховики страхують населення (також і юридичні особи)
захищаючи їх від втрат понесених при настанні страхового випадку шляхом
відшкодування збитків.
До науковців які займалися цією темою ми можемо віднести: Бєлгородцева
М., Заваду О.М., Гудиму Н. Також вирішення питань щодо оподаткування
страхових

компаній

знайшли

висвітлення

у

роботах

Л.В.

Шіріняна,

Ю.В. Іванцовой, Г.Г. Козоріза, В.М. Стецюка та інших.
Метою статті є розкриття сучасного механізму оподаткування страховиків.
Оподаткування страховиків завжди було під пильним наглядом з боку
податкових органів та законотворців, а тому періодично доволі істотно
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переглядалось. Останні податкові реформи також не оминули страховиків.
Спробуємо з‘ясувати, який вплив матимуть ці зміни та що чекає страховиків.
У зв'язку із застосуванням нового підходу до оподаткування прибутку
підприємств, докорінно змінилося формулювання об'єкта оподаткування. Тепер
об‘єкти, які підлягають оподаткуванню, визначено одразу в декількох статях
ПКУ. Основне визначення наведено у пп. 134.1.1 ПКУ і передбачає загальні
правила оподаткування прибутку та спеціальні правила оподаткування доходу
страховика:
• за загальним правилом, об‘єктом оподаткування є прибуток із джерелом
походження

з

України та

коригування (збільшення

за

або

її

межами, який

визначається

зменшення) фінансового

шляхом

результату

до

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства

відповідно

до

національних

положень

(стандартів)

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на
різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу;
• за спеціальним правилом – дохід за договорами страхування, визначений
згідно з пп. 141.1.2 ПКУ [1].
У свою чергу, пп. 141.1.2 ПКУ передбачено, що об'єкт оподаткування
страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до пп. 136.2.1
та 136.2.2 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежів,
страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і
співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії
за договорами співстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування
страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої
договором співстрахування.
Головною відмінністю від попередньої редакції є виключення інших, ніж
премії, доходів від страхування, які містились раніше у пп. 156.1.1 ПКУ:
інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів резервів
страхування життя; суми винагород, належних страховику за укладеними
договорами страхування, співстрахування, перестрахування; доходи від
959

реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої
особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над
виплаченими страховими відшкодуваннями та інші доходи, нараховані
страховиком у межах страхової діяльності.
На перший погляд, загальна схема оподаткування залишилась приблизно
такою ж, як і до змін, тобто існує розділення доходів від страхування та іншої
діяльності, але з‘ясуємо, яким чином вони тепер співвідносяться.
Відповідь на це питання міститься у п. 137.2 ПКУ: податок, що підлягає
сплаті

до

бюджету

платниками

податку,

які

провадять

страхову

діяльність, визначається в порядку, передбаченому п. 141.1 цього Кодексу [1].
Так, пп. 141.1.1 ПКУ встановлено, що страховики сплачують податок на
прибуток за ставкою, визначеною відповідно до п. 136.1, та податок на дохід за
ставкою, визначеною відповідно до пп. 136.2.1 та 136.2.2 цього Кодексу [1].
Тобто під кожний об‘єкт оподаткування виокремлено правила та ставки.
При цьому нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною
пп.

136.2.1

ПКУ, є

оподаткування такого

різницею, яка
страховика.

зменшує
Про

інші

фінансовий
податкові

результат
різниці,

які

до
є

специфічними для страховиків, розповімо в окремій публікації.
Саме в цьому полягає деяке протиріччя. Саме по собі зменшення
фінансового результату до оподаткування на суму нарахованого податку з
доходів від страхування є, звісно ж, логічним. Незрозумілим залишається саме
співвідношення бази оподаткування прибутку – фінансового результату до
оподаткування – та бази оподаткування податком з доходу – нарахованих
премій.

Така

ситуація

виникає,

оскільки

фінансовий

результат

до

оподаткування (далі – ФРДО) за правилами бухгалтерського обліку формується
в тому числі й за рахунок доходів і витрат на страхування. Коригувань ФРДО
на суму таких доходів та витрат новою редакцією ПКУ не передбачено. Отже,
може виникнути ситуація, коли доходи будуть оподатковані двічі: один раз у
складі податку на дохід, другий – у складі податку на прибуток.
Звісно ж, дохід від страхування може бути оподаткований двічі не в
повному обсязі, а зменшений на суму витрат на страхування, але це все одно
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може призвести до збільшення податкового навантаження на страховиків. Все
це потребує більш конкретної ідентифікації статусу податку на дохід.
Дещо з цього приводу міститься у п. 136.5 ПКУ, а саме: податок на дохід,
визначений як об'єкт оподаткування у пп. 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 цього
Кодексу, є частиною податку на прибуток.
Цікавою особливістю цієї норми є відсутність об'єкта з пп. 134.1.3, в
якому йдеться про дохід (прибуток) нерезидента (так званий податок на
репатріацію). Тобто цей вид податку не є частиною податку на прибуток. З
економічної точки зору це є обґрунтованим, оскільки цей дохід не є частиною
доходу платника податку – резидента, який сплачуватиме його. Проте саме це
додатково підтверджує те, що страховику не слід розраховувати на можливість
коригування об'єкта оподаткування, який буде сплачуватись за базовою
ставкою, окрім як на суму нарахованого податку на дохід.
По суті, відбулося звуження об‘єкта оподаткування, який оподатковується
за спеціальною ставкою, до суми нарахованих страхових премій. Водночас,
інші доходи від страхової діяльності (інвестиційні доходи, інші винагороди,
тантьєми тощо) будуть оподатковуватись в рамках ФРДО за загальною ставкою
як і доходи від не страхової діяльності.
Підпунктом 141.1.1 ПКУ встановлено такі ставки:
– для податку на прибуток використовується базова (основна) ставка
податку: 18 відсотків (п. 136.1 ПКУ);
– для податку на дохід – 3 відсотка за договорами страхування від
об'єкта оподаткування, що визначається у пп. 141.1.2 цього Кодексу (пп. 136.2.1
ПКУ), та 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування в
межах

недержавного

пенсійного

забезпечення,

зокрема,

договорами

страхування додаткової пенсії, та визначених пп. 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і
14.1.116 цього Кодексу (пп. 136.2.2 ПКУ) [1].
Таким чином, новий підхід передбачає застосування до страховиків
одночасно двох податків:
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– податку на прибуток за загальною ставкою – визначається за правилами
бухгалтерського обліку з урахуванням коригувань на податкові різниці;
– податку на дохід за спеціальною ставкою – визначається на основі
нарахованих страхових премій.
З 2015 року запроваджено новий підхід до оподаткування страховиків,
який передбачає застосування одночасно двох податків:
– податку на прибуток за загальною ставкою – визначається за правилами
бухгалтерського обліку з урахуванням коригувань на податкові різниці;
– податку на дохід за спеціальною ставкою – визначається на основі
нарахованих страхових премій.
Оскільки

новий

підхід

до

оподаткування

прибутку

передбачає

коригування фінансового результату до оподаткування (далі – ФРДО) на суми
податкових різниць, то розглянемо такі податкові різниці у розрізі специфічних
для страховика, які до того ж є досить дискусійними.
Взагалі, податкових різниць лише три види, які зазначені у пп. 141.1.3 –
141.1.5 ПКУ. Згідно з цими підпунктами ФРДО коригується шляхом
порівняння бухгалтерського (за МСФЗ) та податкового підходів до:
1) коригувань (зменшень) технічних або математичних резервів;
2) витрат на формування технічних або математичних резервів;
3)

коригувань

у

зв'язку

із

створенням

та

використанням

страховиками інших резервів (забезпечень).
Отже, з 2015 року страховики, які здійснюють страхування життя,
починають

застосовувати

принципово

нову

«двоступеневу»

схему

оподаткування – податком на дохід (від отриманих платежів та премій) за
ставками 3 % і 0 % залежно від виду договору страхування, та податком на
прибуток (з бухгалтерського фінансового результату до оподаткування після
коригування на податкові різниці) за ставкою 18 %.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. ғ 2755-УІ (із змінами і
доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua.
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УПРАВЛІННЯ НАПОВНЕННЯМ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
У

статті

розглянуто

управління

наповненням

місцевого

бюджету.

Констатовано, що місцеві бюджети є основним інструментом, за допомогою
якого місцева влада реалізує на практиці програму соціально-економічного
розвитку регіону. Окреслено основні проблеми фінансової спроможності
місцевих бюджетів та запропоновано основні напрями їх вирішення.
Ключові слова: місцевий бюджет, фінансова спроможність, фінансові
ресурси, місцеве самоврядування, управління, наповнення місцевого бюджету
Визначальним чинником розвитку України та збільшення значимості
місцевих фінансів у реалізації соціального й економічного реформування є,
забезпечення

місцевого

самоврядування

стабільними

та

достатніми

фінансовими ресурсами. У контексті удосконалення системи управління
місцевими фінансами доцільним є пошук альтернативних джерел наповнення
бази територій, атакож способів активізації власного фінансового потенціалу
муніципальних утворень. Місцеві бюджети є основним інструментом, за
допомогою якого місцева влада реалізує на практиці програму соціальноекономічного розвитку регіону. Але механізм формування місцевих бюджетів є
не ефективним, що підтверджується недостатньою кількістю фінансових
ресурсів. Тому сьогодні для України особливо актуально постає проблема
вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування
місцевих бюджетів.
Дослідженню проблеми управлінню наповненню місцевого бюджету
присвячені наукові роботи відомих вітчизняних учених О.П. Кириленко,
В.І. Кравченка, І.О. Луніної, І.Л. Сазонця, О.О. Сундової, І.Г. Ткачук,
Ц.Г. Огонь, В.Я. Швеця, С.І. Юрія та ін. Однак враховуючи цінність праць
вчених багато питань щодо різних аспектів місцевих бюджетів, зокрема
963

управління його наповненням залишаються дискусійними, що обумовлює вибір
теми роботи.
У такому контексті, зазначимо, що із збільшенням функцій та завдань
органів місцевого самоврядування зріс тягар їх фінансових проблем, зокрема,
пов‘язаних із нечітким розподілом компетенцій між різними рівнями державної
та місцевої влади, а також недостатнім обсягом фінансових ресурсів
адміністративно-територіальних одиниць. Реалізація бюджетних прав органів
місцевого самоврядування забезпечується не в повному обсязі, включаючи
питання наповнення місцевих бюджетів. У зв‘язку із скороченням частки
власних доходів та збільшенням міжбюджетних трансфертів обмежуються
бюджетні права базових органів місцевого самоврядування. Також структурі
трансфертів зростає частка субвенцій, що свідчить про активізацію ручного
управління та зниження рівня прозорості при наповненні місцевих бюджетів.
Наявність цих та інших проблем потребує стратегічних напрямів
реформування процесу наповнення місцевих бюджетів відповідно до засад
адміністративно-територіальної реформи в Україні.
В умовах ринкової економіки держава змушена активніше використовувати
функцію перерозподілу фінансових ресурсів через фінансову систему для
забезпечення

соціальних

гарантій

населення,

фінансування

соціально-

культурної сфери, оборони й управління, міжрегіональних і міждержавних
зв‘язків. Мобілізація фінансових ресурсів до бюджету стала однією з проблем,
що вимагає додаткових заходів з акумулювання фінансових ресурсів для
стабілізації економіки та переходу до її зростання. Склад доходів місцевих
бюджетів загалом, форми мобілізації ресурсів до місцевих бюджетів залежать
від систем і методів господарювання, а також від завдань, що вирішуються
суспільством у той чи інший період. Сукупність усіх видів доходів місцевих
бюджетів, які формуються різними методами, і їх взаємозв‘язок становлять
системні та регулюючі завдання: стимулювати зростання виробництва й
підвищення його ефективності, забезпечувати соціальний захист населення та
розвиток соціальної сфери.
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Планування якісних і кількісних показників наповнення місцевих
бюджетів відображає можливість органів місцевої влади своєчасно та в
повному обсязі виконувати покладені на них функції й завдання [5].
При формуванні бюджетів однією з важливих проблем – дотримання
принципу соціальної справедливості розподілу наявних фінансових ресурсів.
Частина фахівців фінансової сфери стверджує і віддає перевагу принципу
бюджетної еквівалентності, коли місцеві бюджети зростають із збільшенням
податків, частина – зростанню темпів виробництва й на їх основі одержаних
додаткових доходів до бюджету. Ураховуючи принципи публічності та
прозорості бюджетного процесу, звіти про виконання місцевих бюджетів
повинні бути доступними та зрозумілими. Проте нині в офіційній звітності
органів, які забезпечують виконання бюджету, що є інформаційною базою
бюджетного планування, відсутній чіткий розподіл доходів на власні,
закріплені, але ті, що беруться до уваги при визначенні міжбюджетних
трансфертів [6, с. 11-12]. Відсутність таких даних ускладнює процес оцінки
фінансової самостійності місцевих бюджетів.
З

проведенням

адміністративної

реформи

потреби

місцевого

самоврядування в бюджетних коштах зростатимуть, чим зумовлюється
доцільність розширення бюджетних прав, особливо на місцевому рівні.
Соціально-економічний розвиток держави вимагає пошуку нових підходів до
визначення місця й ролі місцевих бюджетів, формування їх дохідної бази.
Формування фінансових ресурсів великою мірою залежить від масштабів
ефективності господарського комплексу країни та її регіонів. Серед головних
чинників, які безпосередньо визначають обсяги фінансових ресурсів, утворених
на рівні регіонів, є:
– виробнича структура регіональних комплексів та їхня дохідність, що
визначає обсяги податкової бази;
– відмінності між регіонами в рівнях соціально-економічного розвитку;
ефективність використання місцевих ресурсів багатоцільового призначення
(трудових, земельних, водних);
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– рівень розвитку соціальної та виробничої інфраструктур сільської
місцевості;
– рівень забруднення навколишнього середовища, що призводить до
диференціації обсягів витрат у сфері надання державних і громадських
послуг [5].
Особливості

структури

фінансових

ресурсів

із

точки

зору

їх

територіального розподілу та способів розміщення й використання залежать від
економічної політики держави, а саме – від розподілу функцій між центром,
регіоном і місцевими органами самоврядування. Загальне правило в розподілі
функцій і ресурсів полягає в тому, що проблеми треба розв‘язувати на рівні
їхнього виникнення. Тому постає питання достатності фінансових ресурсів,
переданих до органів місцевого самоврядування, та їх самостійності у
вирішенні питань, пов‘язаних із соціально-економічним розвитком території.
Таким чином, для досягнення оптимальної забезпеченості місцевих
бюджетів та пропорційності між ними мають бути дотримані такі наступні
умови:
– єдність бюджету та державного плану економічного й соціального
розвитку;
– забезпечення кожного бюджету стійкими доходами, які тісно пов‘язані з
економічною, соціальною й екологічною ситуацією регіону;
– збалансованість кожного бюджету незалежно від закріплених обсягів;
– зацікавленість державних і місцевих органів влади в успішному
виконанні планів загальнодержавних доходів (податкових і неподаткових) на
території конкретного регіону;
– забезпечення рівномірності надходжень коштів й усунення будь-яких
затримок через незбіг термінів здійснення видатків і отримання доходів.
Основною

фінансовою

базою

місцевих

органів

влади

є

дохідні

надходження до місцевих бюджетів, які закріплюють їхню економічну
самостійність, активізують їхню господарську діяльність, дають змогу
місцевим органам влади розвивати інфраструктуру на підвідомчій території,
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розширити економічний потенціал регіону. Тенденція, що склалася в регіонах,
суперечить необхідності зростання ролі місцевих бюджетів і не відповідає
потребам

зміцнення

місцевого

самоврядування.

Ігнорується

бюджетна

автономія регіональної влади й існує значна залежність дохідної частини
регіональних і місцевих бюджетів від центру.
У таких умовах основною метою реформування місцевих бюджетів є
зміцнення фінансової спроможності місцевого самоврядування, посилення
впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний
розвиток територій. Одними з першорядних завдань, які необхідно виконати
для досягнення цієї мети, є:
– підвищення ефективності процесу формування видаткової частини
місцевих бюджетів;
– децентралізація управління бюджетними коштами.
Засади децентралізації та розмежування делегованих державою і власних
повноважень органів місцевого самоврядування закладені у Бюджетному
кодексі України. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами
здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв
повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.
Отже, щоб докорінно змінити існуючу систему функціонування місцевих
бюджетів, потрібний як значний часовий інтервал, так і удосконалення
теоретико-методологічної та нормативної бази їх функціонування. Одним із
напрямків вирішення поставлених проблем є створення комплексної концепції
реформування місцевих бюджетів. Існуючі концепції реформування місцевих
бюджетів зорієнтовані на поточне або середньострокове управління, що
зумовлене, в першу чергу, як існуючим нормативним забезпеченням
бюджетного процесу, так і умовами, що є результатом економічного впливу
різних чинників. Важливими умовами забезпечення стабільності бюджетної
системи, де провідною складовою виступають місцеві бюджети, є необхідність
перерозподілу дохідних джерел і зобов‘язань між центральним та місцевими
бюджетами з подальшим реформуванням міжбюджетних відносин, що має
розглядатись серед головних завдань бюджетної реформи. Для реального ж
забезпечення принципів самостійності щодо складання і використання місцевих
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бюджетів усіх рівнів необхідно, щоб кожна складова бюджетної системи мала
чітку, визначену законом дохідну базу, а взаємовідносини між державним і
місцевими бюджетами, з одного боку, та між місцевими бюджетами – з іншого
будувались з урахуванням специфіки і перспектив соціально-економічного
розвитку окремих регіонів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
У

статті

досліджено

макроекономічні

аспекти

розвитку

малого

підприємництва в Україні, та визначено сучасні підходи до регулювання
підприємницької діяльності в Україні. Розкриті основні складові системи
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державного регулювання малого підприємництва. Досліджено умови розвитку
здійснення підприємницької діяльності на сучасному етапі становлення
ринкової

економіки

в

Україні.

Виявлено

особливості

функціонування

підприємницьких структур в Україні. Визначено роль податкових важелів у
механізмі

державного

Проаналізовано

сучасну

регулювання
практику

підприємницької

податкового

діяльності.

регулювання

суб’єктів

господарювання. Визначено актуальні проблеми функціонування спрощеної
системи оподаткування. Визначено тенденції розвитку системи державної
фінансової підтримки суб’єктів малого бізнесу. Запропоновано заходи, які
сприятимуть

підвищенню

підприємницької

діяльності

ефективності
податковими

державного

регулювання

інструментами.

Узагальнено

напрями активізації підприємницької діяльності на сучасному етапі розвитку
економіки України.
Ключові

слова:

державне

регулювання,

податок,

ефективність,

підприємницька діяльність, механізм.
Переорієнтація державної стратегії на розбудову соціально-орієнтованої
економіки

ставить

нові

вимоги

до

податкової

політики,

вимагаючи

пріоритетності реалізації, переважання не фіскальних функцій податків, їх
оптимальному співвідношенні з фіскальною. У таких умовах першочерговими
завданнями податкової політики, поряд з забезпеченням дохідної частини
державного бюджету, стають: регулювання попиту і пропозиції, стримування
інфляції, стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів, нагромадження
інвестиційних ресурсів, забезпечення конкурентного середовища з метою і
стимулювання підприємницької діяльності.
Суттєво підвищити ефективність регулювання господарської діяльності
суб‘єктів малого бізнесу за допомогою системи оподаткування можна лише в
результаті

її

реформування.

Актуальність

реформування

визначається

необхідністю приведення існуючої податкової системи у відповідність з
пріоритетами

Національної

програми

сприяння

розвитку

малого

підприємництва, активізації економічного зростання на основі інноваційно969

інвестиційної

моделі.

Вищезазначене

й

зумовлює

актуальність

теми

дослідження.
Суспільно-політичні події кінця 2015-го початку 2016 року оголили ряд
прихованих економічних проблем перед усім у фіскальній сфері. Українська
податкова система є однією із найскладніших і найобтяжливіших у світі за
показниками кількості платежів та часових витрат на адміністрування. Велика
кількість бюрократичних процедур, фіскальний тиск з боку податкових органів
поряд із корумпованістю державних службовців та низькою культурою сплати
податків у суспільстві є ключовими перешкодами ведення бізнесу та створення
передумов для тінізації економіки.
Тому на сьогодні

визріла необхідність негайного реформування

податкової сфери. Це зумовлено тим, що, з одного боку, країна перебуває в
складній фінансово-економічній ситуації і об‘єктивно вирішити ці проблеми
можуть лише кардинальні реформи. А з іншого боку, в результаті
політичних
подій, що відбулися, суспільство та бізнес надає сьогодні владі кредит
довіри
на проведення непопулярних рішень для одержання довгострокового
ефекту.
Зарубіжний досвід податкового реформування, зокрема у Грузії,
переконливо свідчить, що при наявній політичній волі, готовності суспільства
до змін та міжнародній підтримці, можна в дуже стислі терміни подолати такі
негативні явища, притаманні українській податковій системі, як бюрократія,
корупція, ухиляння від оподаткування.
Метою даної статті є обгрунтування наукових підходів до визначення
ефективності податкового регулювання.
Теоретичні основи та практичні аспекти податкового регулювання, а
також проблеми податкового реформування знайшли своє відображення у
працях українських вчених: В. Андрущенка, Г. Балашова, З. Варналія,
В. Вишневського, В. Гейця, А. Грищук, Т. Єфименко, В. Загорського,
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О. Замасло, Ю. Іванова, В. Кміть, А. Крисоватого, М. Крупки, А. Лісового,
І.

Луніної,

Т.

Мединської,

О.

Молдована,

В.

Плиси,

І.

Приймак,

Ю. Тимошенко,О. Сич, А. Соколовської, О. Шевченко та ін. Значний внесок у
дослідженні проблем формування ефективної системи оподаткування, як
одного з основних елементів макроекономічної політики у ринковій економіці,
зробили класики економічної думки, а саме: Дж. М. Кейнс, К. Рау, Д. Рікардо,
А. Сміт, М. Туган-Барановський.
Ефективність регулюючого впливу податкової системи визначається тим,
наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов‘язаних із
керованістю економіки як системи, забезпеченням надходжень до бюджетів
усіх рівнів і, на цій основі, підвищенням життєвого рівня населення.
Шляхи розв'язання проблеми ефективності податкового регулювання
концентруються на виваженому, науково-обґрунтованому підході, найтісніше
пов'язаному з урахуванням особливостей сучасного стану економічного
розвитку.
Без визначення довгострокових пріоритетів економічного розвитку
безперспективною є розробка заходів реформування податкової системи з
метою

реалізації

виключно

фіскальної

функції

регулювання.

Тому

першочерговими є заходи спрямовані на створення таких умов фінансовогосподарської діяльності суб‘єктам малого бізнесу, які б стали каталізатором
довгострокового зростання національної економіки.
У даному контексті, в процесі реформування податкової системи повинна
забезпечуватися реалізація таких принципів [4]:
Реалізація заходів у рамках податкової політики повинна здійснюватися у
послідовності,

що

забезпечує

досягнення

запланованого

результату.

Послідовними можна вважати заходи, якщо не був порушений порядок їх
черговості.
Узгодженість заходів податкової політики – полягає в реалізації
комплексу заходів, спрямованих на досягнення єдиного результату.
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Достатність (межі) – оцінка заходів податкового регулювання, що
реалізується з позицій адекватності їх поточної ситуації, спрямованості на
конкретний результат.
Своєчасність

–

характеризує

темпи

реагування

на

проблеми

оподаткування. Реалізація заходів податкового регулювання є своєчасною, за
умови попередження виникнення проблемних ситуацій, або їх нейтралізації
безпосередньо після виявлення.
Актуальність – відповідність вимогам вітчизняного законодавства або
поточної соціально-економічної ситуації. Заходи регулювання, у рамках
податкової політики, є актуальними, якщо вони реалізовані відповідно до
вказівок і у термін, що обумовлений чинною нормативно-правовою базою.
Гнучкість – здатність враховувати фактор динамічності середовища в
податкових відносинах.
Результативність – здатність забезпечувати позитивний ефект в процесі
реалізації заходів податкового регулювання.
У даному контексті необхідно пам‘ятати, що існує певний часовий лаг
(період) між реалізованими заходами та результатом. Величина лагу залежить
від багатьох чинників.

1, 2, 3- часові інтервали
Рис. 1. Узагальнений алгоритм податкового регулювання
Джерело: складено автором
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Наукова новизна виконаної наукової роботи полягає у використанні
методології системного підходу щодо шляхів реформування податкової
системи

України

з

урахуванням

прогресивного

зарубіжного

досвіду,

національних особливостей становлення податкової системи на основі
виявлення регулюючого впливу оподаткування.
До найважливіших результатів наукової новизни належать такі:
вперше:
-

розроблено

та

запропоновано

алгоритм

обчислення

можливих

взаємозалежностей між кількісними характеристиками податкової системи
(сукупна податкова ставка (% від комерційного прибутку), кількість
податкових платежів на рік та час, необхідний для нарахування і сплати
податкових платежів на рік) та показниками, що характеризують динаміку
економічних процесів в цілому (обсяг тіньової економіки, чистий притік
інвестицій та ВВП) на основі кореляційно-регресійного аналізу для покращення
інвестиційно-ділового середовища та підвищення конкурентоспроможності
економіки України.
вдосконалено:
-

структуру

механізму

податкового

регулювання

національного

господарства, яка включає набір взаємопов‘язаних елементів (складових), таких
як: середовище економічного, політико-правового та соціально-культурного
характеру, яке визначає мету та принципи податкового регулювання;
- суб‘єкти та об‘єкти податкового регулювання; процес податкового
регулювання в розрізі основних його функцій та інструментів. Дана структура
механізму дозволить визначити об‘єктивну оцінку соціально-економічного
розвитку в національному господарстві для здійснення реформування
податкової системи в країні.
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що

підвищити

ефективність державного регулювання господарської діяльності суб‘єктів
малого бізнесу за допомогою системи оподаткування можна лише в результаті
її реформування. З метою кількісного вираження ефективності податкового
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регулювання автором запропоновано розраховувати інтегральний індекс на
основі врахування таких показників: витрати на мобілізацію 1 грн. податків,
податкова заборгованість, кількість судових рішень на користь платників
податків.
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