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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В.П. Безносюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БАЗУ
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
СМТ. СТРИЖАВКИ
У статті досліджуються теоретичні основи процесу децентралізації
державного управління, перерозподілу повноважень між гілками влади,
передумови її становлення та наслідки виконання на прикладі районного
бюджету. Проаналізовано податкові надходження протягом останніх років
та їх зміни в ході реформи. В умовах кризового періоду розвитку української
держави питання децентралізації виходить на певний план, оскільки саме цей
процес є однією з базових умов незалежної та ефективної діяльності органів
місцевої влади.
Ключові слова:децентралізація, місцеве самоврядування, місцеві бюджети,
районний бюджет, податкові надходження.
Постановка проблеми. Україна, виступаючи у ролі демократичної
держави, що обрала курс на євроінтеграцію, визначає одним із трьох
першочергових напрямків реформування саме децентралізацію влади. Варто
зазначити, що дане питання було актуальним як в науці, так і у практиці
становлення та розвитку нашої країни ще із моменту проголошення
незалежності України. І лише у 2014 році загострились питання
внутрішньополітичного розвитку держави та зовнішньої ситуації навколо
країни, що зумовило передачу повноважень та фінансових ресурсів з вищих на
нижчі рівні державного управління, тобто децентралізацію[5].
На сьогоднішній день в умовах процесу децентралізації формування
місцевих бюджетів потребує підвищеної уваги, повинно бути спрямоване на
створення прозорої політичної системи, а також розвиток громадського
суспільства, зростання рівня благополуччя як громади в цілому, так і кожного
окремого громадянина.
Дослідженням питання децентралізації влади та органів місцевого
самоврядування України займались такі науковці та юристи, як О. Батанов,
А. Матвієнко, К. Линьов, Я. Брюкнер, Н. Бикадорова, В. Кампо, П. Трачук та
інші.
Метою статті є дослідження процесу децентралізації влади, як
перерозподілу функцій і повноважень між органами державної влади та
органами місцевого самоврядування та з’ясувати напрямки зміцнення
цілісності місцевих бюджетів на сучасному етапі реформи.
Виклад основного матеріалу. Актуальним питанням та основним
завданням суспільного розвитку України є зміцнення засад правової,
демократичної, соціальної держави та громадянського суспільства. Досягнення
спіхів на цьому шляху значною мірою обумовлюється рівнем відносин і
узгодження інтересів по лінії «держава – регіон – територіальна громада». Ці
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взаємовідносини найбільш повно розкриваються в системі місцевого
самоврядування. Саме побудова такої системи місцевого самоврядування, що
дозволить реалізувати права й свободи громадськості, можливості й потенціал
територіальних громад у вирішення питань місцевого самоврядування є одним
з основних пріоритетів розвитку суспільства України.
У науковій літературі пропонують різні визначення поняття
децентралізації. Одним із прикладів є розгляд децентралізації як процесу
передачі відповідальності за планування та реалізацію ресурсного
забезпечення, розподілу й інших компонентів соціального управління від
центральних органів державної влади до регіональних, місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування [4, с.7]. Іншим
прикладом є визначення децентралізації як «способу територіальної організації
влади, при якому держава передає право на прийняття рішень із визначених
питань або у визначеній сфері структурам локального або регіонального рівня,
що не належить до системи виконавчої влади і є відносно незалежними від неї»
[8, с. 167]. Також децентралізацію визначають як сукупність принципів або
інституціональних механізмів, встановлених на рівні законів, котрі передають
(делегують) деякі урядові повноваження нижчим органам влади, місцевим
об’єднанням або децентралізованим одиницям [7, с. 28]. Пропонується
визначення децентралізації як система управління, протилежна централізації,
тобто розширення мереж ведення і влади місцевих адміністративних органів і
установ суспільного самоврядування [3, с. 752].
Провідною ідеєю децентралізації являється передача органам місцевого
самоврядування компетенції для розв’язання питань, які пов’язані із місцевими
проблемами. Адже місцеві інтереси будуть оцінені краще та об’єктивніше саме
на місцях, а не центральною владою, яка задовольняє остання за вищою ціною,
аніж при забезпеченні їх місцевою владою. У даному напрямку висловлюється
відомий фінансист початку ХХ століття Д. Боголєпов, зауваживши, що «окрім
тих функцій, які держава виконує як єдине ціле, у кожній її частині існує цілий
ряд потреб, що не мають загальнодержавного інтересу, але є суттєво
важливими для окремої території. З одного боку, забезпечити задоволення
таких інтересів держава не в змозі. З другого – на місцях краще знають потреби
й уподобання населення, тому передача окремих функцій держави на
локальний рівень сприяє задоволенню інтересів жителів окремих територій».
Визначимо правове поле децентралізації та встановимо хронологію подій
даного процесу (рис. 1.).
Після внесення змін до податкового та бюджетного законодавства,
основними податками, які наповнюють місцеві бюджети (міста обласного
значення, районів, об’єднаних територіальних громад) стали: 60% ПДФО
(податку на доходи фізичних осіб), 5% акцизного податку з реалізації
підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на майно
(нерухомість, земля, транспорт), 100% плати за землю, 100% податку на
прибуток підприємств комунальної власності, 100% плати за надання
адміністративних послуг та 25% екологічного податку [2].
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Розпорядження КМУ №333-р від 01.04.2014 р. “Про схвалення Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні” – документ, який визначає план заходів щодо проведення децентралізації
влади в Україні”.
28 грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового та
Бюджетного кодексів України. Внесені зміни визначили нову фінансову основу
органів місцевого самоврядування, встановили новий розподіл загальнодержавних
податків та запровадили нові місцеві податки, а також запровадили нову систему
бюджетного вирівнювання.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№ 157-VIII
від 5 лютого 2015 року) – основний документ, що дозволяє провести укрупнення
громад без внесення змін до Конституції України.

8 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив Постанову №214 «Про
затвердження Методики формування спроможних територіальних громад».

31 серпня 2015 року в першому читанні ВРУ схвалила Зміни до Конституції щодо
децентралізації влади. Ці зміни потрібні для запровадження повноцінного
самоврядування на регіональному рівні – створення виконавчих комітетів районних
та обласних рад, чиї функції зараз виконують районні та обласні державні
адміністрації.

Рис. 1. Правове поле децентралізації
Місцевим бюджетам, зокрема районним, з державного бюджету передано
плату за надання інших адміністративних послуг та державне мито.
Надходження до загального фонду розширено за рахунок передачі із
спеціального фонду екологічного податку, єдиного податку та податку на
нерухоме майно, які раніше були джерелами формування бюджету розвитку.
Такі зміни мають давати можливість місцевим бюджетам використовувати
кошти на різні цілі, а не тільки на видатки капітального характеру.
Проаналізуємо, як перерозподіл податків в процесі децентралізації
вплинув на бюджет смт Стрижавки (табл. 1).
Беручи до уваги те, що зміни до Податкового та Бюджетного кодексів
України були ухвалені Верховною Радою України 28 грудня 2014 року, саме
2015-2016 роки мають відобразити внесені зміни.
У 2013 та 2014 роках податкові надходження Стрижавського бюджету
становили 3799,3 тис. грн. та 4881,9 тис. грн. відповідно. Значну роль серед них
відіграють надходження від податку на доходи фізичних осіб. Так, у 2013 році
частка ПДФО, що надійшла до загального фонду районного бюджету, склала
61% (2321,3 тис. грн.), а у 2014 році – 66% (3228,7 тис. грн.), що перевищує
межу половини податкових надходжень. Тобто джерелом доходів бюджету
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слугував саме податок на доходи фізичних осіб. На другому місці по
значущості знаходяться надходження від плати за землю. У 2013 році даний
податок надійшов до бюджету Стрижавки у розмірі 966,4 тис. грн. (25%
Податкових надходжень), а у 2014 році у розмірі 1320,6 (27%), що на 354,2 тис.
грн. більше минулорічного показника.
Таблиця 1.Податкові надходження районного бюджету смт Стрижавки
протягом 2013-2016 років., тис. грн.[6]
Показник
Податкові надходження
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Збір за спеціальне використання лісових
ресурсів (рентна плата з 2015 р.)
Плата за користування надрами
Плата за землю
Акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Місцеві податки і збори
Туристичний збір
Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Податок на майно (з 2015 р.)
Єдиний податок
Інші податки та збори
Фіксований сільськогосподарський
податок
Екологічний податок

Роки
2013
3799,3
2321,3

2014
4881,9
3228,7

2015
12048,9
0

2016
12377,1
-

-

0,04

0

-

5,05

17,9

19,5

36,7

442,06

221,1

-1,5

-

966,4

1320,6

-

-

-

-

6006,3

6305,6

59,4
3,9

85,8
6,4

5997,2
6,8

6034,8
17,5

55,5

79,4

-9,3

-1,2

4,9

7,7

2897,1
3102,5
27,4

2187,2
3831,4
0

4,9

7,7

-

-

-

-

27,4

0

Тепер розглянемо 2015-2016 роки. Надходження від податків, які складали
сумарно близько 80% усіх податкових доходів селищного бюджету, перестали
поступати взагалі. Проте ми спостерігаємо різке збільшення сум податкових
надходжень.
Так, у 2015 році до бюджету смт Стрижавка надійшло 12048,9 тис. грн..,
що у 2,5 рази перевищило аналогічний показник минулого року. У 2016 році
податкові надходження у складі доходів районного бюджету збільшились ще на
328,2 тис. грн.
Із таблиці 1. бачимо, що у 2015-2016 рр. найприбутковіші податки не мали
місця взагалі, проте значну частку серед податкових надходжень зайняли
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів та місцеві податки.
Найяскравіше динаміку та значущість місцевих податків у 2013-2016 роках
зображено на рисунку 1.
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Рис.1. Динаміка місцевих податків та податкових надходжень в цілому
до бюджету смт Стрижавки у 2013-2016 роках, тис. грн.
У 2015 році до бюджету надійшло 6006,3 тис. грн.., а у 2016 році – 6305,6
тис. грн. акцизного податку. Разом із цим. Частка даного податку складає 49%
та 50% у 2015 та 2016 роках відповідно. Наступну половину податкових
надходжень займають саме місцеві податки. Так, у 2015 році даний показник
сягнув 5997,2 тис. грн., а у 2016 році – 6034,8 тис. грн. В основному, таке різке
збільшення надходжень до бюджету смт Стрижвки місцевих податків відбулось
за рахунок введення, в результаті децентралізації, податку на майно та єдиного
податку (рис.2.).
Так надходження від податку на майно склало 2897, тис. грн. (24%
податкових надходжень) у 2015 році та 2187,2 тис. грн. (17% податкових
надходжень) у 2016 році. Доходи від єдиного податку у 2015 році становило
3102,5 тис. грн. (25% податкових надходжень), а у 2016 році. – 3831,4 тис. грн.
(30% податкових надходжень).
Висновки. Отже, децентралізацію влади слід розуміти як процес
перерозподілу владних повноважень та обсягів компетенції між центральним і
місцевими рівнями організації публічної влади зі зміщенням акценту виконання
на місцях у частині здійснення заздалегідь окреслених і гарантованих
державою функцій. Децентралізація являється підґрунтям для впровадження
нових стратегій, завдяки створенню нової системи управління та її нового
адміністративного складу.
Підсумки виконання районного бюджету селища Стрижавки за
податковими надходженнями підтверджує, що реалізація реформи
міжбюджетних відносин у контексті децентралізації дала позитивні результати.
Аналізуючи районний бюджет смт Стрижавки до та після реформи
децентралізації, бачимо, що певні податки, такі як ПДФО, податок на прибуток,
плата за користування надрами, плата за землю були вилучені, як джерела
надходжень. Проте до джерел податкових надходжень включено наступні:
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
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підакцизних товарів, податок на майно, єдиний податок та екологічний
податок.
Рентна плата за
спеціальне
використання
лісових ресурсів
0,1

Єдиний податок
31%

Акцизний податок
з реалізації
субєктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних
товарів
51%

Податок на майно
18%
Туристичний збі
0,1%

Рис. 2. Структура податкових надходжень бюджету смт Стрижавки у 2016 р
Також, разюче змінилась частка місцевих податків серед податкових, що
стала основою останніх. Проте, усі ці зміни привели до збільшення бази
податкових надходжень у 2,5 рази і до подальшого її зростання.
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А.А. Бережок
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
У статті дана характеристика аналізу фінансового механізму державного
регулювання діяльності банків у сфері надання кредитних послуг та окреслення
основних можливих напрямів їх вдосконалення.
Ключові слова:державне регулювання банківської діяльності, кредит, банки,
держава, механізм впливу на кредитну діяльність банків.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. В останні роки спостерігається чітка тенденція до
збільшення економічної та політичної нестабільності на національному,
регіональному і глобальному рівнях. Банківські системи, які акумулюють
політичні, макроекономічні та інституціональні ризики, в умовах зростаючої
нестабільності опиняються в найбільш несприятливому становищі. При цьому
виникнення нестабільності безпосередньо у банківському секторі призводить
до негативних наслідків розвитку економіки в цілому, а в деяких випадках
провокує соціально-політичну кризу. Тому в даний час актуальним є питання
державного регулювання діяльності комерційних банків.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження механізму
державного регулювання банківського сектора економіки України та розробка
пропозицій щодо його удосконалення. Незважаючи на значні здобутки в
дослідженні питань оптимальної побудови системи банківського регулювання і
механізмів державного нагляду з інституційної точки зору, ще не знайдено
єдиного погляду в теорії і практиці як в Україні, так і у розвинутих зарубіжних
країнах оптимальних підходів щодо організаційної побудови механізмів
регулювання фінансової та банківської діяльності, а також нагляду.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Багато вчених
присвятили свої роботи регулюванню банківської діяльності. До них можна
віднести О.Василика, В.Вітлінського, В. Вдовіна, А.Гальчинського,
А.Даниленка, О.Дзюблюка, О.Заруби, Т.Ковальчука, Н.Костіної, А.Мороза,
П.Нікіфорова, А.Пересади, О.Пилипченка, М.Пуховкіної, М.Савлука, В.
Стельмаха, О.Шарова, В.Ющенка та багатьох ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз динаміки регулювання
показників банківської системи проведемо за даними аналізу формування
ресурсів банківської системи України.
Джерела формування банківських ресурсів відображаються у правій
частині балансового звіту і називаються пасивами банку.
У ринковій економіці джерелами поповнення фінансового капіталу
комерційного банку є: прибутки, отримані за минулі періоди; кошти, залучені
шляхом випуску простих і привілейованих акцій; позики, отримані за рахунок
кредитів і випуску облігацій[6, с. 143].
З початку 2013 року продовжувала тривати тенденція зростання основних
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показників діяльності банків. Динаміку зміни пасивів банківського сектору
України відображено в табл. 1.
Таблиця 1
Пасиви банківського сектору України, млн. грн.
Пасиви
Загальні пасиви
Балансовий капітал
З них: сплачений
зареєстрований капітал
Частка капіталу у пасивах
Зобов´язання банків
Доходи
Витрати
Результат діяльності
Рентабельність активів, %
Рентабельність капіталу. %
Чиста процентна маржа, %

01.01.2013
100234
12882
8116

01.01.2014
134348
18421
11648

01.01.2015
213878
25451
16144

01.01.2016
340179
42566
26266

12,9
87352
13949
13122
827
1,04
7,61
5,78

13,7
115927
20072
18809
1263
1,07
8,43
4,90

11,9
188427
27537
25367
2170
1,31
10,39
4,90

12,5
297613
41645
37501
4144
1,61
13,52
5,30

За період 2013-2016 років загальні пасиви зросли з 100234 млн. грн. на
01.01.2013 року до 340 179 млн. грн. на 01.01.2016 року або у 3,4 рази, при
цьому найбільші темпи приросту - 59% - спостерігалися у 2015 році.
Збільшення загальних активів свідчить про зростання довіри населення до
банківського сектору та збільшення вкладів фізичних осіб і суб’єктів
господарської діяльності, а також підвищення капіталізації банківського
сектору.
Однією з необхідних умов для функціонування банків та їх фінансової
стійкості є стабільність та достатність ресурсної бази банків.
У табл. 2 наведено результати порівняльного аналізу структури джерел, за
рахунок яких зростав сукупний інвестиційний потенціал банківської системи
України у 2003, 2010 та 2016pp.
Таблиця 2
Порівняння величин щорічного приросту за окремими джерелами
формування інвестиційного потенціалу банківської системи України у
2003,2010 та 2016 pр., %
Окремі джерела формування сукупного
інвестиційного потенціалу банківської системи
України
Готівка в обігу
Кошти на рахунках домогосподарств
Приріст кредитних резервів
Кредити суб’єктам господарювання
Приріст активів банківської системи
Кошти на рахунках суб’єктів господарювання
Банківський капітал
Кредити
органам
загальнодержавного
управління
Кредити фізичним особам
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Рік
2010

2003

2016

8
14
25
18
21
10
1
2

5
8
23
15
28
6
4
0

5
6
3
23
41
4
6
0

1

11

13

Як видно з табл. 2, в 2003 р. приріст обсягів кредитування був менший за
обсяги наявних фінансових ресурсів. Це обумовлено тим, що значні обсяги
кредитних ресурсів іммобілізувалися у валютні резерви та інші активи. Однак у
2016 вже спостерігалася зворотна тенденція – перевищення темпів зростання
обсягів активів над темпами зростання обсягів залучених на внутрішньому
ринку ресурсів. Протягом 2009-2010 pp. банками надано кредитів на 40,6 млрд.
грн. більше порівняно із приростом кредитного потенціалу банківської системи.
Відносно стабільна частка приросту джерел формування інвестиційного
потенціалу банківської системи України забезпечувалась шляхом збільшення
капіталу комерційних банків, що демонструють дані табл. 3.
Таблиця 3
Приріст за окремими джерелами формування інвестиційного
потенціалу банківської системи України в 2006-2016 pp., %
Окремі джерела формування
сукупного інвестиційного
потенціалу банківської системи
України
Готівка в обігу
Кошти на рахунках суб’єктів
господарювання
Кошти на рахунках
домогосподарств
Банківський капітал

Період
2006-2008 2009-2011 2012-2014

2015-2016

27
38

39
26

23
33

25
21

2

28

32

34

15

8

12

20

Аналізуючи роль суб’єктів господарювання у формуванні інвестиційного
потенціалу банківської системи, можна стверджувати, що їх питома вага в
загальному обсязі джерел має волатильну динаміку, а останнім часом дедалі
знижується. Так, у 2006-2008 pp. за рахунок коштівсуб’єктів господарювання
забезпечувалося 38 % приросту кредитних ресурсіву 2009-2011 pp. – лише 26%,
у 2012-2014 – 33 %, у 2015-2016 pp. – 21 %.
Помітним якісним зрушенням у структурі інвестиційного потенціалу
банківської системи (починаючи з 2003 p). стало випереджаюче збільшення
коштів на рахунках домогосподарств, що вказує на зміцнення ринкових
механізмів трансформації заощаджень в інвестиції та формування фундаменту
для інтенсивної міжсекторальної (між сектором домогосподарств і реальним
сектором) реалокації фінансових ресурсів на ринкових засадах. Аналізуючи
розвиток подій на фінансовому ринку, можна стверджувати про зростання ролі
домогосподарств у формуванні інвестиційного потенціалу банківської системи.
Так, якщо на початкузаощадження цього сектора забезпечували лише 20 %
приросту сукупного обсягу ресурсів для формування інвестиційного потенціалу
банківської системи, то у 2011-2016 pp. – 34 %. Збільшення коштів на рахунках
домогосподарств не лише спричинило якісні зрушення у структурі
інвестиційного потенціалу, але й створило фундамент для забезпечення
міжгалузевої мобільності капіталу на ринковихзасадах. Такі умови зробили
банки менш залежними від великих підприємствта залишків коштів на їх
рахунках.
16

Оцінка якості інвестиційного потенціалу банківської системи може бути
здійснена шляхом порівняння обсягів кредитування з обсягами стабільних
джерел кредитних ресурсів (строкових коштів і капіталу банків).
Збалансованість термінів ресурсних джерел і кредитних вкладень банків
потребує дотримання відповідної пропорції між стабільними джерелами
ресурсів, які мають покривати не менше 3/4 обсягів кредитування [3].
Залучення заощаджень на строкові рахунки і збільшення банківського
капіталу сприяють розширенню як обсягів кредитування, так і зниженню
ризиків ліквідності. Проведений аналіз вказує на те, що інвестиційний
потенціал банківської системи України характеризується достатньо помірним
рівнем стабільних джерел кредитування, які перевищували 3/4 обсягів
кредитування, що в цілому відповідає критеріям стабільності.
Якщо робити прогнози щодо подальших темпів та напрямків зміни
інвестиційного потенціалу банківської системи, то можна стверджувати,що
вони залежатимуть від структурних зрушень у валових заощадженнях та
зростатимуть у разі підвищення частки домогосподарств, схильність до
заощаджень яких є вищою, ніж у корпоративного сектора. Також слід очікувати
послаблення негативного впливу нетто-позиції у розрахунках з іноземним
сектором на внутрішній кредит, оскільки є висока вірогідність дефіциту
платіжного балансу у середньостроковій перспективі. Розгортанняфінансової
кризи в Україні не дозволяє робити будь-які достовірні та детерміновані
прогнози щодо зміни структурних пропорцій в інвестиційномупотенціалі
вітчизняної банківської системи. У до кризовий період були всі підстави
очікувати збереження тенденції випереджаючого збільшення саме депозитного
сегмента інвестиційного потенціалу банківської системи, але різка втрата
довіри до банків з боку населення ставить під сумнів адекватність таких
прогнозів. Поки що можна впевнено стверджувати, що враховуючи рівень
монетизації економіки, щорічні темпи приросту цього сегмента інвестиційного
потенціалу банківської системи України поступовоуповільнюватимуться.
Перейдемо до аналізу ефективності формування та використання
інвестиційного потенціалу банківської системи
України за галузевою
структурою.
Виходячи з даних, наведених у табл. 4, можна зробити висновок про зміну
кредитних пріоритетів банків – посилення кредитування кінцевого споживчого
попиту (через сферу торгівлі) та інвестицій у житло. Такі кардинальні зміни
мали
об’єктивні
економічні
передумови:
по-перше,
збільшився
платоспроможний попит населення, по-друге, зменшився попит на кредити з
боку суб’єктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат [1, c.
245].
Основними напрямами інвестиційного кредитування підприємств України
в досліджуваному періоді була сфера комерційної нерухомості (офісні та
торговельно-розважальні центри, складські приміщення). Також активно банки
інвестували в розширення вже існуючого бізнесу економічних суб’єктів або в
проекти, пов’язані з вертикальною інтеграцією.
Разом з тим зміцнення інвестиційного потенціалу банківської системи в
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2008-2011 pp. не зумовило інвестиційного піднесення в економіці в цілому.
На жаль, банківська система України поки що не спрямована на
повномасштабне інвестування у високотехнологічні сектори промисловості, що
зумовлено насамперед проблемами із довгостроковими коштами для
фінансування таких інвестицій та відносно низькою капіталізацією [4, c. 16], а
також високими ризиками такого інвестування та не відпрацьованістю
процедур управління ними.
Таблиця 4
Зміни у галузевій структурі приросту кредитних вкладень банків
України в 2004-2011 pp., %
Вид економічної діяльності
Переробна промисловість
Торгівля
Сільське господарство
Сектор домогосподарств
Виробництво
електроенергії, газу і
води
Операції з нерухомістю,
здавання під найм та
послуги юридичним
особам
Будівництво
Добувна промисловість
Інші види економічної
діяльності
У цілому по Україні

Роки
2007 2008 2009
18,4 18,3 18,1
30,4 23,6 25,9
3,2
5,4
4,9
28,0 34,2 32,0
–1,7
1,8
1,3

2004
36,8
26,8
10,2
4,7
4,3

2005
18,6
34,7
6,0
12,2
4,2

2006
21,0
40,1
8,4
24,5
1,2

2010 2011
15,2 13,9
24,0 18,0
3,9
4,1
36,4 42,1
1,4
0,9

4,1

2,7

4,0

5,3

5,4

5,4

6,9

13,5

2,8
1,8
4,4

1,4
2,7
15,3

3,0
2,2
–9,2

5,3
1,6
4,5

5,9
1,4
2,8

4,3
1,7
3,4

5,0
1,3
3,4

6,1
0,7
-0,8

100

100

100

100

100

100

100

100

Підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу
банківської системи забезпечується, зокрема і за рахунок розширення видів
застосовуваних інструментів банківського фінансування інвестицій. Проведемо
спектральний аналіз цих інструментів в Україні та визначимо ефективність їх
використання.
Традиційно низькою залишається питома вага фінансового лізингу (у
межах лише 435 млн. грн. у 2010 р., та 502 млн. у 2011 р. ). Протягом 2008-2011
pp. спостерігалося зростання зацікавленості вітчизняних банків та банків з
іноземним капіталом щодо участі в лізингових операціях, створення
підконтрольних банкам лізингових компаній (у 2009 р. у 18 % лізингових
компаній банкам належало більше половини статутного капіталу) [5, c. 34].
Висновки. Отже, банківська система України не зважаючи на складнощі,
обумовлені політичною ситуацією в державі, посилення нестабільності
валютного, фінансового ринків розвивалася динамічніше, ніж інші сектори
економіки й залишалася найбільшим сегментом фінансового ринку країни.
Протягом останніх років спектр інструментів банківського інвестування в
Україні залишається доволі традиційним, істотних якісних зрушень у цьому
напрямку не відбулося.
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Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності
спрямований на впорядкування та коригування банківської діяльності через
нормативні акти, методи нагляду за їх виконанням, та спрямований на
підтримку ефективної і стабільної діяльності банків та захисту інтересів
вкладників. Основний вплив держави як регулятора макроекономічних
процесів на банківську систему здійснюється через центральний банк, який
виступає головним органом державного регулювання макроекономічних
процесів за допомогою грошово-кредитних методів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ
Висвітлено сучасні підходи до удосконалення системи управління кредитним
портфелем банку. Окреслено заходи та інструментарій забезпечення
ефективного кредитного менеджменту. Визначені основні напрями досягнення
стратегічних цілей кредитної діяльності банку.
Ключові слова: банк, кредитний портфель, кредит, управління, кредитний
менеджмент, ефективність.
Постановка проблеми. У будь-який період розвитку суспільства банки
активно впливали на суспільні відносини, оскільки є фінансовими інститутами,
що накопичують і розповсюджують особливий товар – платіжні кошти. Банки
здійснюють кредитні операції за різноманітними схемами, беруть участь у
реалізації важливих загальнодержавних програм з фінансової підтримки
розвитку пріоритетних сфер і галузей економіки, впроваджують у практику
ефективні й гнучкі кредитні інструменти. Банки посіли провідне місце серед
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фінансових інститутів розвинутих країн і здійснюють вплив на соціальноекономічні і політичні процеси. Не є винятком і період перехідної економіки в
Україні, коли не вистачає надійних інструментів для акумулювання і розподілу
наявних фінансових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні науково-практичні
дослідження спрямованні на формування сприятливого банківського
фінансово-кредитного середовища. 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.
Виклад основного матеріалу. У якості одного із перспективних напрямів
удосконалення механізму управління кредитним портфелем комерційного
банку може бути розглянуто використання похідних цінних паперів –
деривативів. Упродовж багатьох років комерційними банками у нашій країні
застосовуються переважно традиційні способи захисту від кредитного ризику:
застава, страхування, гарантії, поручительства. Усі ці механізми знижують
кредитний ризик на основі взаємної домовленості між учасниками кредитного
процесу, але вони недостатньо гнучкі [1].
У пошуку найбільш оптимальних прийомів і способів управління
банківськими кредитними портфелями задля мінімізації кредитного ризику для
вітчизняної банківської практики представлятиме значний інтерес оцінка
перспектив використання похідних фінансових інструментів і можливостей
застосування їх технології з точки зору реалій банківської системи України.
Ось чому останніми роками на світових фінансових ринках нарівні із
сек’юритизацією активів набувають усе більшого розвитку кредитні
деривативи як новітній інструмент управління кредитним ризиком. Вони були
розроблені спеціально для того, щоб банківські установи змогли контролювати
величину кредитного ризику, відокремлюючи його від активів, і передавати
його стороннім інвесторам, не порушуючи взаємин банку із позичальником.
Кредитний дериватив можна визначити як двосторонній фінансовий
контракт між продавцем кредитного захисту і покупцем, в якому вони
домовляються обмінювати передбачуваний або математично розрахований
грошовий потік при настанні кредитної події в майбутньому періоді за певну
плату. Кредитна подія має бути в більшості випадків пов’язаною із
несприятливим розвитком ситуації щодо складових банківського кредитного
портфеля, таким, як банкрутство, зниження кредитного рейтингу позичальника
або значне зниження ринкової ціни активу. В результаті, кредитний ризик,
пов’язаний
із
базисним
активом
(тобто
наданими
кредитами),
пеpeрозподіляється між сторонами без передачі самого активу.
Кредитні деривативи – це по суті контракти, за допомогою яких
здійснюється передача кредитного ризику від покупця деривативу (тобто
комерційного банку, що здійснює позичкові операції, супроводжувані
20

відповідним ризиком) до його продавця (іншого банку, підприємства чи
фінансової установи), що готовий прийняти на себе відповідний ризик. При
цьому кредитні деривативи є саме похідними інструментами, призначеними для
управління кредитним ризиком, дозволяючи відокремити кредитний ризик від
всіх інших ризиків, властивих конкретному інструменту, і перенести такий
ризик від продавця ризику (покупця кредитного захисту) до покупця ризику
(продавця кредитного захисту) [2].
Кредитні деривати – це фінансові інструменти, що дозволяють одній
стороні (бенефіціару) перенести кредитний ризик за активом на іншу сторону
(гаранта), не здійснюючи фізичного продажу активу. Головна відмінна ознака
кредитних деривативів полягає в тому, що вони відокремлюють володіння і
управління кредитним ризиком від інших кількісних і якісних аспектів
володіння фінансовими активами. Таким чином, вони дають можливість
учасникам ринку торгувати ризиком і активом окремо. По суті кредитні
деривати є забалансовими фінансовими інструментами, що дозволяють одній
стороні, яка є покупцем кредитного захисту, перенести кредитний ризик за
активом на іншу сторону, що є продавцем кредитного захисту без переходу
права власності на цей актив, тобто кредитний портфель або його складові
частини. Головне, що відрізняє кредитні деривати від інших механізмів
управління кредитним ризиком (застави, фінансових гарантій, поручительств,
неттингових угод) – можливість відокремити кредитний ризик від фінансового
активу, з яким він пов’язаний. Унаслідок використання кредитних деривативів
кредитний ризик стає предметом купівлі-продажу, створюється вторинний
ринок кредитного ризику і ціна на кредитний ризик конкретного позичальника
визначається ринковими методами на основі попиту і пропозиції.
Кредитні деривативи мають свої певні особливості (рис. 1).
Особливості кредитних деривативів
не призначені для залучення ресурсів на відміну від інструментів сек’юритизації
можуть сприяти зниженню регулятивного капіталу, сформованого відповідно до
діючих в країні нормативних актів з урахуванням їх можливості передачі
кредитного ризику
не використовують спеціально створену юридичну особу для перенесення
кредитного ризику, тоді як інструменти сек’юритизації її використовують
переносять кредитний ризик на контрагента, шляхом синтетичного продажу
активу, тоді як інструменти сек’юритизації переносять кредитний ризик шляхом
справжнього продажу активів на баланс спеціально створеної юридичної особи
(SPV)
не можуть використовуватися для зниження оподаткування, тоді як в інструментах
сек’юритизації використовується спеціально створена юридична особа,
зареєстрована в зоні сприятливого оподаткування

Рис. 1. Особливості кредитних деривативів
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Важливо також наголосити, що кредитні деривативи в переважній
більшості випадків є розрахунковими інструментами. При досягненні певного
рівня ціни або при настанні певної події продавець даного інструмента
виплачує покупцеві певну грошову суму. Тобто в більшості випадків продавець
не повинен вступати у які-небудь відносини і укладати угоди із стороною, яка
оголосила дефолт.
Серед найбільш поширених типів кредитних деривативів, які нині
активно використовуються у банківській практиці розвинутих країн і які
можуть в перспективі використовуватися у якості ефективного інструмента
управління банківськими кредитними портфелями і засіб мінімізації
кредитного ризику, варто відзначити передусім кредитні дефолтні свопи, свопи
на сукупний дохід, «пакетні» (або «корзинні») свопи, а також зв’язані кредитні
ноти (рис. 2).
Види кредитних деривативів
кредитні дефолтні свопи

свопи на сукупний дохід

«пакетні» (або «корзинні»)
свопи

зв’язані кредитні ноти

Рис. 2. Види кредитних деривативів
Кредитний дефолтний своп (Credit Default Swap) представляє собою
двосторонній фінансовий контракт, за яким одна сторона (покупець кредитного
захисту) проводить періодичні виплати іншій стороні (продавцеві кредитного
захисту) в обмін на платіж, обумовлений настанням кредитної події за вказаним
активом (reference asset). Покупець захисту (тобто банк) є одночасно продавцем
кредитного ризику, перекладаючи його унаслідок угоди про кредитний
дефолтний своп на покупця ризику, тобто інвестора. Протягом терміну дії
угоди банк періодично виплачує продавцеві захисту (інвесторові) суми
фіксованої винагороди. Продавець захисту проводить платіж на користь
покупця захисту лише у строго обумовлених випадках, пов’язаних із
визначеним активом: зниження рейтингу позичальника, банкрутство,
реструктуризація боргу. Услід за цим дія угоди припиняється. Схематично
застосування кредитних дефолтних свопів у банківському кредитному ризикменеджменті може виглядати наступним чином (рис. 3.).
Банк
(продавець
ризику)

Кредитний дефолтний своп
Зобов’язання здійснити платіж при настанні кредитної події
Сплата фіксованої періодичної винагороди

Інвестор
(покупець
ризику)

Рис. 3. Схема організації відносин при використанні кредитного
дефолтного свопу
Отже кредитним дефолтним свопом є такий фінансовий інструмент, який
дозволяє комерційному банку продати (перенести) кредитний ризик за своїми
22

активами інвесторові у цей ризик. Класична форма цього інструменту
представляє собою договір між двома сторонами, за яким відбувається своп
(тобто обмін) періодичних платежів на виплату обумовленої в контракті суми у
випадку, якщо відбудеться дефолт за деякими визначеними фінансовими
активами (reference assets). Ця двосторонність угоди передбачає, що одна
сторона, тобто банк як покупець захисту, платить премію іншій стороні
(продавцеві захисту) за те, що остання приймає на себе ризик за яким-небудь
кредитом. Якщо якість кредиту погіршується (зазвичай контракт спрацьовує в
разі дефолту позичальника, але можливі і інші умови – за угодою сторін),
продавець відшкодовує покупцеві захисту збиток від падіння вартості
застрахованого активу[3;4].
Кредитні дефолтні свопи є на даний момент єдиним інструментом, по
якому існує набір уніфікованих документів. Це дозволяє сторонам однаково
трактувати умови контрактів, полегшує і скорочує час укладення угоди. А в
самому контракті обов'язково має бути вказано, що саме сторони розуміють під
настанням кредитної події (банкрутство, неплатоспроможність, юридичне
припинення діяльності і т.д.).
Наступний поширений тип кредитних деривативів – своп на сукупний
дохід (Total Return Swap). Роботу цього інструменту можна представити в
наступному вигляді (рис. 4).
Банк
(продавець ризику –
покупець захисту)

Своп на сукупний дохід
Зобов’язання по виплатах за активом
Періодичні виплати відповідно до прибутковості активу

Інвестор
(покупець ризику
– продавець
захисту)

Рис. 4. Схема організації відносин при використанні свопу на
сукупний дохід
Своп на сукупний дохід є двосторонньою угодою, за якою всі доходи, що
надходять за певним активом протягом обумовленого періоду часу,
обмінюються на інші періодичні виплати.
Своп на сукупний дохід – це двосторонній фінансовий контракт, у якому
весь дохід від володіння активом обмінюється на інший грошовий потік.
Відмінність цього інструменту від кредитного дефолтного свопу полягає в
тому, що кредитний дефолтний своп побудований на основі вірогідності
настання певної чітко визначеної кредитної події, а своп на сукупний дохід не
залежить від того, наступить дефолт позичальника чи ні. При свопі на сукупний
дохід обмін платежами між контрагентами здійснюється залежно від змін його
ринкової вартості, а не від настання кредитної події по активу, що лежить в
основі свопу.
За цією угодою продавець захисту повністю бере на себе ризик по
застрахованому активу, включаючи виплату процентів і основного боргу.
Покупець захисту залишає даний актив на своєму балансі, але всі платежі за
ним направляються продавцеві захисту, який, у свою чергу, виплачує
контрагентові дохід за плаваючою процентною ставкою.
Таким чином, своп на сукупний дохід забезпечує захист не тільки від
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кредитного, але і від ринкового ризику, пов’язаного із володінням яким-небудь
активом (звичайно, за умови надійності продавця кредитного захисту). Це
досягається на основі переоцінки за ринковою вартістю без прямого продажу
цього активу. По суті, укладення свопу на сукупний дохід еквівалентно
передачі всіх ризиків за активом, що лежить в його основі, без його прямого
продажу.
«Пакетні» або «корзинні» свопи (Basket Default Swaps) – це такий вид
кредитних деривативів, при яких кредитор, тобто банк, купує захист цілого
пакету запозичень, а продавець захисту зобов’язується покрити збиток, що
виникає тільки унаслідок першого дефолту в групі застрахованих активів.
Операція після цього вважається завершеною і за новими дефолтами продавець
захисту вже ніякої відповідальності не несе.
У якості базового активу по «пакетних» («корзинних») свопах виступає
не одна позичка, а сформований банком кредитний портфель.
Завдяки «корзинному» або «пакетному» свопу банк – покупець захисту
може убезпечити себе від цілого ряду ризиків. При цьому слід зазначити, що
при інших рівних умовах «корзинний» своп на сформований портфель позичок
(як правило, банки формують однорідний портфель позичок) коштуватиме
дорожче для покупця захисту, аніж окремий кредитний дефолтний своп на
який-небудь актив із сформованого портфеля позичок, але в той же час він буде
коштувати дешевше, ніж портфель кредитних свопів на кожен актив із
сформованої «корзини» позичок окремо.
Зв’язані кредитні ноти (Credit-Linked Notes) – це середньострокові цінні
папери із плаваючою ставкою, забезпечені виплатами по кредитах або інших
цінних паперах. При цьому, інвестор приймає на себе не тільки ризик по
активах, що слугують забезпеченням по зв’язаних кредитних нотах, але і ризик,
пов’язаний із діяльністю емітента даних цінних паперів.
У широкому розумінні зв’язані кредитні ноти – це цінні папери, які банкемітент випускає паралельно із видачею кредиту своєму позичальникові. Сама
банківська установа не несе відповідальності за цією позицією, оскільки за
всіма зобов’язаннями відповідає компанія, що узяла позичку у банку. Емітент
же розплачується по кредитних нотах у тій мірі, в якій позичальник погашає
кредит. В основному зв’язані кредитні ноти використовуються для залучення
коштів із міжнародних ринків капіталу компаніями середніх розмірів. А
випускають їх зазвичай дочірні структури західних інвестиційних банків. По
нотах можуть передбачатися додаткові гарантії або поручительства третіх осіб.
У вузькому розумінні кредитна нота не є самостійним похідним
інструментом, а є комбінацією процентного паперу (ноти) з визначеною
умовою по кредитному ризику з метою отримання вищої прибутковості за
рахунок прийняття частини кредитного ризику по обумовленому активу.
Розглядаючи різновиди кредитних нот, можна виділити три основні типи
зв’язаних кредитних нот:
1. Ноти із «захищеним» номіналом, за якими у разі настання кредитної
події інвестор втрачає весь майбутній купонний дохід. Як правило, при
настанні кредитної події втрата купонного доходу враховується за допомогою
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дисконтування виплачуваного номіналу.
2. Ноти з підвищеним купоном, при яких кредитна подія прив’язана до
базових активів з кредитним рейтингом, нижчим за рейтинг емітента, а
інвестор, отримуючи підвищений купон, приймає на себе ризики, пов’язані з
поверненням номіналу активів.
3. Ноти із зниженим купоном, за якими в кінці терміну виплачується
100% номіналу, якщо не відбулася кредитна подія, а протягом дії нот інвестор
отримує знижений купон. А у разі настання кредитної події йому повертається
100% номіналу плюс те, що вдалося повернути за дефолтними активами. У
цьому випадку інвестор ніби купує в розстрочку опціон на захист від втрати
номіналу активів.
У порівнянні з іншими способами залучення фінансування з міжнародних
ринків капіталу ноти володіють рядом незаперечних переваг. Наприклад, від
синдикованого кредитування вони відрізняються ширшим колом потенційних
інвесторів, можливістю гнучкого управління позичками за допомогою випуску
додаткових траншів і створення вторинного ринку нот, що призводить до
зменшення вартості залучення коштів надалі.
Розглянуті вище основні види кредитних деривативів дозволяють
банківському ризик-менеджменту конструювати на їх базі нові, «гібридні»,
справді інноваційні похідні кредитні інструменти, що дозволяють гнучко і
ефективно управляти кредитними ризиками у мінливих і далеко не
передбачуваних умовах вітчизняного фінансового ринку. Це, у свою чергу,
значно розширює спектр застосовуваного банками фінансового інструментарію
і підвищує якість і ефективність управління кредитними ризиками.
У даний час вартість кредитних деривативів на світових фінансових
ринках перевищила, за різними оцінками, 5 трлн. дол. Таке бурхливе зростання
відбулося, перш за все, завдяки інвестиційним банкам. Проклав шлях
кредитним похідним інструментам, використавши їх в своїй ризик-стратегії,
американський банк Bankers Trust, що уклав в 1992р. першу угоду зі свопами на
дефолт. Цей же банк спільно з компанією Credit Suisse Financial Products у
1993р. почав реалізовувати кредитні ноти.
Кредитні деривативи володіють рядом переваг у порівнянні з базовим
активом, надаючи банкам більш широкі можливості у питанні передачі
кредитного ризику, аніж це можуть зробити традиційні способи забезпечення
повернення кредитів. Саме тому у розвинутих країнах ринок кредитних
похідних інструментів є одним із найбільш ліквідних видів ринків і постійно
продовжує зростати. Причина цього очевидна – бажання банків страхувати
кредитні ризики. І якщо спершу кредитні деривати були створені у рамках
банківської діяльності і використовувалися в основному з метою розподілу
кредитних ризиків, то нині вони виходять на нові ринки. Не тільки банки і
страхові компанії, але і крупні підприємства реального сектора економіки за
допомогою кредитних деривативів управляють фінансовими ризиками,
особливо на ринках, що розвиваються, а також використовують їх як механізм
захисту від неспроможності основних контрагентів. Крім того, використання
кредитних деривативів для диверсифікації кредитних портфелів банків
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дозволяє зменшити вразливість банків стосовно системних ризиків. Більше
того, можливість передачі кредитного ризику третій особі дозволяє банкам
страхувати кредитний портфель і уникати ризику неповернення кредиту. На
думку ряду фахівців, кредитні деривативи сприяють перетворенню світового
кредитного ринку, зміні механізмів встановлення цін, методів купівлі-продажу,
управління і структури цього ринку, істотно підвищують ліквідність і
прозорість кредитних операцій [5].
Усі розглянуті вище переваги кредитних деривативів дозволяють
комерційним банкам проводити ефективнішу політику з управління
кредитними портфелями.
Висновки. Отже, 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 в цілому. Очевидно, що в
зазначених умовах використання кредитного портіфелю як інструменту
підвищення ефективності управління кредитною діяльністю є доцільним та
необхідним.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВІ КОНФЛІКТИ ЯК ПРИЧИНА НЕОБХІДНОСТІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
В роботі наведено особливості виникнення податкових конфліктів.
Досліджено типи податкових конфліктів та обґрунтовано їх вплив на
добробут суспільства. Автором визначено взаємозв’язок податкових спорів та
конфліктів. В роботі наведено підходи щодо подолання конфліктних ситуацій
в оподаткуванні.
Ключові слова:податковий конфлікт, податковий спор, держава, податкове
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законодавство.
Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу
формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині проводиться
активна робота з реформування податкового законодавства України, її успіх
залежить від того, чи вдасться Українському уряду встановити партнерські
стосунки між платниками податків та податковими органами з метою
покращення соціально-економічного рівня життя населення завдяки створенню
додаткових робочих місць, підвищення розміру оплати праці, надання послуг
безкоштовної медицини, закладів освіти, забезпечення високого рівня захисту
їхніх законних прав та інтересів, узагальнити накопичений досвід, порівняти
його із нинішньою зарубіжною практикою, виявити успіхи та прорахунки,
накреслити орієнтири. Такий підхід має заохотити платників податків до
добровільного та відповідального виконання своїх обов’язків перед державою.
Слід зазначити, що окремих аспектів досліджуваної проблеми в своїх
працях торкалися М.П. Кучерявенко, І. Є. Криницький, А.К. Саркісов, однак
спеціальних досліджень співвідношення таких понять, як податковий конфлікт
та податковий спір, на сьогодні практично немає.
Метою цієї статті є дослідження співвідношення таких понять, як
податковий конфлікт та податковий спір, виявлення їх впливу на розвиток
держави.
Важливими складовими адміністративної реформи є перетворення у сфері
фінансової, господарської та податкової діяльності [1, c. 106]. Особливо
хотілося б зробити наголос на останньому різновиді діяльності, тому що
завдяки податкам і формується левова частка доходів бюджетів. Якщо цей
аспект був важливим і раніше, то в умовах фінансової кризи він набуває
життєво важливого сенсу для існування держави, реалізації її завдань та
функцій. Значущість цих процесів передбачає як механізми, що спонукають
учасників відносин додержуватись певних настанов,
орієнтують їх на
позитивну поведінку, виконання певних приписів податково-правових норм,
так і наявність окремих спірних моментів [2, c. 17]. Останні мають і об’єктивні,
і суб’єктивні підстави існування. Перші пов’язуються із складністю, детальною
структурованістю відносин оподаткування, з тим, що вони спираються на
фактичну наявність коштів (яких при кризових явищах може і не вистачати), на
рух грошей. Другі стосуються праворозуміння і, виходячи з цього,
правозастосування учасниками податкових відносин (представників владної та
зобов’язаної сторін) законодавчих норм, їх суб’єктивного розуміння змісту
таких норм. Прийняття i вплив великої кількості законодавчих актів, що
регулюють відносини у сфері оподаткування, їхні часті зміни, неоднозначність
тлумачення норм створюють протиборство інтересів платників податків та
держави в особі контролюючих органів, що часто призводить до конфлікту
інтересів [3, c. 154].
Протистояння сторін податкових правовідносин у цьому випадку як
призводить до формалізації, породжує податковий конфлікт, так і вимагає
врегулювання та вирішення податкового спору, який виник внаслідок цього. З
певними обмеженнями можна вважати податковий конфлікт передумовою
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виникнення податкового спору. Але, виходячи з цього податковий конфлікт має
подвійний характер. З одного боку, в його статичному вигляді він, дійсно,
виступає поштовхом для виникнення податкового спору і необхідністю його
вирішення, фактично є різновидом юридичного факту, який породжує
правовідносини з урегулювання спору в галузі оподаткування. З іншого боку,
виникнувши, податковий конфлікт не завершується з появою податкового
спору. Останній розвивається та вирішується в межах конфлікту між владною
та зобов’язаною сторонами податкових відносин.
В українському законодавстві [5] для вирішення спірних питань між
платниками податків та працівниками органів державної податкової служби
встановлено та використовується термін "конфлікт інтересів". З боку державної
податкової адміністрації України робляться спроби щодо досудового
врегулювання спорів з платниками податків. У тлумачному словнику [6, с. 512]
поняття конфлікт визначається як зіткнення, серйозні розбіжності, суперечка.
Таке зіткнення можна розглядати як:
l. Суперечність у поглядах i відношеннях, зіткнення протилежних
інтересів, гостра суперечка.
2. Відсутність згоди i непоступливість між двома або більшою кількістю
сторін, фізичними особами або групами чи юридичними особами, коли кожна з
них визнає i відстоює лише свою позицію.
3. Крайня загостреність суперечностей, що призводить до ускладнень чи
гострої боротьби.
Конфлікт обов'язково має соціальний характер, тому що в його основі
лежать об’єктивні розбіжності або протиріччя цілей та інтересів різних
суб’єктів. Основними причинами будь-якого конфлікту можна назвати обмеженість ресурсів, які потрібно ділити, взаємозалежність завдань,
розходження з метою, розходження в інтересах i цінностях, розходження в
манері поведінки, у рівні освіти, а також погані комунікації, за допомогою яких
здійснюється передача інформації для прийняття відповідного рішення.
Не викликає сумніву, що податкові конфлікти не можна ототожнювати з
податковими спорами [4, c. 140]. Дійсно, податковий конфлікт та податковий
спір – різні речі, але в режимі податково-правового регулювання складно
спиратися на всебічну реалізацію принципу змагальності при вирішенні його.
Змагальність передбачає певну рівність сторін, наявність у них схожих
зустрічних прав та обов’язків, яке характерне для диспозитивного регулювання
суспільних відносин.
У спеціальній літературі [6, c. 516] конфлікти розглядаються на
соціальному, соціально-психологічному або психологічному рівнях, що
діалектично пов’язані один з одним. Визначальним у виникненні конфліктів
виступає поєднання об’єктивних та суб’єктивних факторів. Фактори, що
об’єктивно спричиняють виникнення конфліктів, можна розглядати як деякий
набір об’єктивних параметрів, що викликають об’єктивний конфліктний стан
системи міжособистісної взаємодії. При цьому підкреслюється також істотна
залежність конфлікту від зовнішнього контексту, у якому цей конфлікт виникає
та розвивається. Важливою складовою цього контексту необхідно назвати
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соціально-психологічне середовище (різні соціальні групи з їхніми
специфічними особливостями) [4, c. 140], що розуміється досить широко та не
обмежується найближчим оточенням особистості.
Момент усвідомлення ситуації як конфліктної пов'язаний також з
перевищенням індивідуального порогу толерантності. Цей універсальний
психологічний механізм виникнення конфліктів не виключає можливості
наступної багатоваріантності у розвитку конфліктної ситуації. Визначальну
роль у сприйнятті людиною конфліктної ситуації відіграє суб’єктивна
значимість протиріччя, що лежить в основі конфлікту, або той "особистісний
зміст", що це протиріччя має для даного індивіда [3, c. 153]. Цей особистісний
зміст визначається всім індивідуальним життєвим досвідом людини, точніше, такими характеристиками його особистості, як потреби та інтереси.
Загальне між потребами й інтересами полягає в тому, що в обох випадках
ми маємо справу із прагненнями людини, що безпосередньо впливають на її
соціальну та економічну поведінку. Однак якщо потреби орієнтують поведінку
людини на володіння тими благами, які виявляються життєво необхідними або
стимулюють життєво значимі способи діяльності людини, то інтереси - це ті
стимули дії, які виникають із взаємного відношення людей один до одного.
Безпосередній предмет соціального інтересу - це не саме благо як таке, а ті
позиції індивіда або соціальної групи, які забезпечують можливість одержання
цього блага. А оскільки ці позиції нерівні, то інтереси створюють виникнення
значнішої кількості конфліктів, ніж потреби. В теоретичному аналізі інтереси
набагато частіше поєднуються із соціальним станом, що фіксує на певний час
сукупність можливостей, надаваних суспільством особі [2, c. 17]. Саме
соціальний стан окреслює межі доступного та можливого для індивіда i
соціальної групи. Через можливе й у принципі доступне воно впливає на
формування реалістичних бажань та прагнень. Положення, закладені в
бажаннях, почуттях, умонастроях i життєвих планах, перетворюється в
сукупність складних стимулів діяльності - в інтереси, які виступають як
безпосередня причина соціальної поведінки.
З боку суспільства на формування інтересів здійснюють найбільший вплив
інститути (органи влади) та системи розподілу життєвих благ, що склалися в
ньому. Через системи розподілу вирішується найбільш істотне завдання
організації будь-якої соціальної спільноти: співвіднесення результату
діяльності та визнання цього результату через винагороду. При цьому не слід
мати на увазі лише матеріальну або фінансову винагороду [3, c. 155]. Як
винагорода може використовуватися досить широкий спектр не тільки
майнових, але й духовних благ, надання яких означає підвищення престижу
особи, яка винагороджується, або соціальної групи за те, що вважається або
визнається корисним для суспільства в цілому.
Будь-які соціальні інститути, особливо інститути розподілу (податкові
органи), найтіснішим чином пов’язана з організацією економічного життя. Але
разом з тим вони мають продовження в сфері політичних, тобто владних
відносин. Тому економічні інтереси мають тенденцію до перетворення в
інтереси політичні. З одного боку, вони регулюють розподіл благ, а з іншого 29

розподіл маси населення даного суспільства відповідно за наявними в
суспільстві позиціями, соціальними ролями, положеннями.
А що ж відбувається при виникненні розбіжностей стосовно необхідності
оподаткування між платниками податків, податковими органами та державою?
Відповіддю на це питання є виникнення саме податкового конфлікту,
розглянемо існуючий взаємозв’язок між наведеними вище суб’єктами, що може
спричинити невідповідність між їхніми інтересами та потребами (рис. 1).
Конфлікт
Платники податків

Держава
Державна податкова
адміністрація України

Сплата податків, зборів,
обов’язкових платежів
Стягнення податків, зборів,
обов’язкових платежів
Відповідальність за
порушення податкового
законодавства

Подання податкової
звітності

Джерело
формування
державного
бюджету

Проведення перевірок щодо
дотримання податкового
законодавства

Соціальний
захист населення

Застосування фінансових
санкцій

Фінансове
регулювання
економіки

Добробут кожного громадянина України

Рис. 1. Виникнення податкових конфліктів в процесі сплати податків
між суб’єктами оподаткування[6, с. 512]
У психології [3, c. 155] існує чотири основних типи конфліктів, що також
актуальні i для сфери оподаткування - внутрішньоособистісний,
міжособистісний, конфлікт між особистістю та групою i міжгруповий конфлікт.
Відповідно до рис. 1.1 внутрішньоособистісний конфлікт виникає тоді,
коли до однієї людини пред'являються суперечливі вимоги. Наприклад,
керівник відділу, директор може зажадати, щоб виконавець постійно перебував
в офісі податкової адміністрації або на підприємстві, а також "працював" із
платниками податків/клієнтами на місці. Іноді він виражає невдоволення тим,
що його співробітник витрачає занадто багато часу на платників
податків/клієнтів i не займається основною (перевірочною) діяльністю.
Цей тип конфлікту може виникнути також у результаті того, що виробничі
вимоги не погоджуються з особистісними потребами або цінностями.
Наприклад, підлеглий планував у суботу - у свій вихідний - якісь сімейні
заходи, а начальник у п’ятницю ввечері оголосив йому, що у зв'язку з
виробничою
необхідністю
він
має
у
суботу
працювати.
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Внутрішньоособистісний конфлікт виникає як відповідь на робоче
перевантаження або недовантаження.
Найпоширенішим типом конфлікту є міжособистісний. Найчастіше це
боротьба керівника за обмежені ресурси, робочу силу, фінанси i т.п. Кожний
вважає, що якщо ресурси обмежені, то він має переконати вище керівництво
виділити їх саме йому, а не іншому керівникові. Міжособистісний конфлікт
може проявлятися також i як зіткнення особистостей, тобто людей із різними
характерами, несумісними темпераментами, які просто не в змозі працювати га
ладити між собою.
Конфлікт між особистістю та групою. У виробничих групах
установлюються певні норми поведінки i трапляється так, що очікування групи
суперечать очікуваннями окремої особистості. У цьому випадку виникає
конфлікт [4, c. 141]. Іншими словами, між особистістю та групою конфлікт
виникає тоді, коли ця особистість займе позицію, відмінну від позиції групи.
Міжгруповий конфлікт. Як відомо, організації складаються з безлічі як
формальних, так i неформальних груп. Навіть у найкращих організаціях між
ними i виникають конфлікти.
Відповідно до ст. 16 Кодексу податкових працівників [5] подається таке
визначення конфлікту інтересів в оподаткуванні - це будь-який вид стосунків,
який не відповідає інтересам держави або може перешкоджати об’єктивному
виконанню обов’язків працівника.
Податковий конфлікт за аналогією з пожежею легше попередити та
складно загасити, в обох випадках фактор часу може стати вирішальним, тому
що конфлікт i пожежа страшні своїм розростанням. Отже, зусилля підприємця,
фіскальних працівників насамперед мають бути спрямовані на попередження
конфлікту.
В умовах відсутності усталених традицій функціонування системи
оподаткування в сучасних ринкових відносинах в Україні, невисокого рівня
життя населення, податкові конфлікти призводять до того, що податкові органи
сприймаються громадськістю переважно негативно, розглядаються здебільшого
як органи примусу, а не як інституція, що виконує важливе державне та
суспільне завдання.
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Ю.І. Бондар
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
У статті досліджено вплив розбудови ринкової економіки на формування
системи доходів бюджету України. Визначено чинники, які впливають на
ефективність виконання бюджету в Україні. Зокрема розглянуто суб’єкти
формування доходів бюджету. Розглянуто складові елементи системи доходів
бюджету України та основні чинники впливу на підсистеми доходів бюджету
України. Досліджено економічні показники, які впливають на формування
доходів Державного бюджету України.
Ключові слова: доходи бюджету, бюджет, державний бюджет, фінансові
ресурси, податкові надходження, неподаткові надходження.
Система доходів бюджету, на нашу думку, залежить передусім, від
розвитку економіки країни, від діяльності фінансово-кредитних установ тощо.
В зв’язку з цим, є актуальним визначення ролі економічних та соціальних
процесів у країні для з’ясування напрямів розвитку бюджетно-фіскальної
політики з метою стабілізації вітчизняної економіки та визначення перспектив і
пріоритетів змін.
Пріоритетні напрями вдосконалення формування доходів Державного
бюджету України є предметом наукових досліджень таких вітчизняних
науковців, як: В. Андрущенко, С. Буковинський, В. Дем’янишин, М. Карлін,
Д. Ковалевич, О. Кириленко, В. Кодацький, А. Крисоватий, М. Крупка,
Т. Куценко, М. Кучерявенко, І. Луніна, Ц. Огонь, В. Опарін, Ю. Пасічник,
Р. Петренко, Ю. Сибірянська, Г. Старостенко, А. Соколовська, В. Федосов,
І. Чугунов, С. Юрій та інші.
На ефективність виконання бюджету в Україні негативно впливають такі
чинники, як:
- відсутність чіткого розмежування повноважень і закріплення доходів на
їх виконання, а також відповідальності за виконання бюджету між
розпорядниками коштів і державними органам;:
- розпорошеність державних коштів, наявність великої кількості
позабюджетних фондів, недостатність і відсутність інформації щодо їхніх
доходів та видатків;
- низька ефективність механізмів управління грошовими коштами
бюджету;
- недостатня ефективність системи управління зобов’язаннями
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розпорядників коштів бюджету, практика ручного управління бюджетними
коштами на всіх його рівнях;
- недосконалість системи державних закупівель;
- відсутність належної узгодженості бюджетних процедур між учасниками
бюджетного процесу;
- надмірно високе функціональне навантаження на працівників органів
Державної казначейської служби України, яке робить фізично неможливим
здійснювати контроль за спрямуванням і використанням бюджетних коштів;
- відсутність у фінансовому апараті держави належної системи
матеріального стимулювання;
- відсутність дієвої системи відповідальності за невиконання бюджету,
особливо стосовно його видаткової частини, внаслідок чого обсяг
недофінансованих заходів при наявності бюджетних коштів щорічно зростає,
тому варто переглянути можливості узгодження дохідної та видаткової частин
бюджету, а також визначити напрями покращення управління бюджетом.
Проблема відшкодування експортного податку на додану вартість
вважається однією з найгостріших у проведенні бюджетної політики також для
країн Європейського Союзу. За підрахунками Європейської Комісії, обсяги
незаконного відшкодування ПДВ досягають 60-100 млрд. євро. В Україні стали
поширеними випадки завищення суми повернення в заявці, заниження обсягів
продажів, внутрішній продаж товарів, фіктивні зовнішньоекономічні операції,
які супроводжуються фальсифікацією документів, використанням неіснуючих
іноземних партнерів і, як наслідок, незаконним отриманням ПДВ з бюджету.
Зрозуміло, що це формує заборгованість перед справжніми експортерами.
Податківцями .було виявлено близько 3,3 тис. схем мінімізації та ухилення від
оподаткування [2, с.40].
Основним способом досягнення структурних трансформацій економіки
України є перехід до інноваційної моделі зростання, а саме досягнення
перевищення темпу капіталовкладень над темпами росту ВВП, що робить
можливим стійке зростання ВВП на 6-7% у періоді до 2015р. [3, с.16].
За роки незалежності України зростає роль прямих іноземних інвестицій в
Україну. За даними Державної служби статистики в Україну інвестували 125
країн. 23% вкладених інвестицій зосереджено в промисловості, зокрема у
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у металургійне
виробництво та виробництво готових металевих виробів, хімічну й
нафтохімічну промисловість, машинобудування. 22% усіх інвестицій вкладено
у фінансові установи [9].
І.Лютий [4, с.8] звертає увагу на те, що економіка України
характеризується значним зношенням основних фондів практично в усіх сферах
(наприклад у галузях обробної промисловості – в середньому на 59,2%) з
високою енергоємністю, не конкурентоспроможністю, що відповідно негативно
впливає на розвиток економіки в цілому.
Отже, економіка України потребує значних капіталовкладень для
економічного зростання та забезпечення робочими місцями населення і
доходів держави.
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Для стабільного розвитку України вважаємо, що варто перебудовувати
економіку на економічне зростання, а отже, і на скорочення витрат на соціальні
потреби. Так, М.Крупка наголошує, що рівень соціальний витрат в Україні
(21,4% ВВП) перевищує витрати в країнах Євросоюзу (19%). Ця різниця у 2,4%
може бути переорієнтована на інвестиції в основний капітал [3, с.15] .
Ц.Огонь відзначає [6], що в умовах виконання бюджету на практиці не
досягається забезпечення прямої відповідності темпів приросту (падіння) ВВП і
доходів бюджету, оскільки в умовах перехідного періоду і виходу економіки з
кризи діє низка чинників впливу на соціально-економічні процеси.
Вважливу роль у формуванні доходів держави має тінізація економіки. За
оцінками різних вітчизняних експертів, тіньовий сектор в Україні перебуває в
діапазоні від 40 до 50% ВВП. Хоча за даними Державної служби статистики
України рівень тінізації є близько 20%, проти 50% ВВП за даними міжнародних
експертів; і кожен третій громадянин країни так чи інакше пов’язаний із
отриманням доходів у неофіційній сфері. Так, за висновками закордонних
експертів, Україна належить до країн із найбільш тінізованою економікою. Для
порівняння: серед країн колишнього СРСР найвищий рівень тінізації був у
Грузії – 63% ВВП і Азербайджані – 59%, у Росії - 41%. Загалом тінізація
економіки у світі в останні сім років зростала на 6,2% щорічно. Обсяг тіньового
сектору економіки України перевищує критичний - таким вважають рівень e
25–30% від ВВП; «нормальний» рівень – 10–15%. Причому до цього сектору
належать, як правило, заборонені (нелегальні) види діяльності [7].
Різні вчені здійснювали оцінку рівня тіньової економіки за допомогою
різних показників Так, В.Прісняков визначила наявність значних втрат
бюджету, які були максимальними у 2004р., зростання обсягів тіньового
сектору економіки у 2009р. і, відповідно, втрат бюджету, що переважно було
зумовлено наслідками глобальної економічної кризи [8].
За різними експертними оцінками, за останні роки з України вивезено до
50 млрд. дол. США, які здебільшого осіли в офшорних зонах. Відповідно
держава втрачала можливості реального управління економікою, оскільки
більше половини економічної діяльності мала неофіційний характер,
функціонувала стихійно чи під прямим контролем кримінальних структур і не
потрапляла під дію державно-правових регуляторів [1].
Крім цього, в останні роки в Україні значна частина грошей перебуває поза
банківським контролем, що створює передумови для її тінізації. Зокрема, на
початок 2014р. в позабанківському обороті перебувало більш 33 млрд. грн., або
34,8% усієї грошової маси (для порівняння: у розвинених країнах частка готівки
в обороті становить 5-10%). За окремими експертними оцінками, щорічно в тіні
виплачується більше 25 млрд. грн. [1].
Головною причиною виникнення тіньової економіки в Україні у 90-х роках
ХХ ст. вчені вважають різке ослаблення державного контролю й неправильну
державну політику обмежень у галузі підприємництва. Як наслідок, масштаби
тіньової економіки набули загрозливого характеру як для всього суспільства,
так і для процесів демократизації. Зростання тіньової економіки до 50–60%
зумовило оформлення організованої злочинності та їх поступового зрощення.
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В.Попович стверджує, що в Україні тінізації сприяла слабкість державних
структур в умовах становлення державності, а значна частина з них стала
зрощуватись із криміналом, що істотно розширило масштаби корупції [7].
Крім недоплати податків до бюджету й страхових внесків до державних
цільових фондів, існування неформальної економіки загрожує в довгостроковій
перспективі дестимулюванням підприємців працювати легально. Особливо це
стосується підприємств, що виробляють підакцизну продукцію, адже
надходження від акцизного збору чи не найбільше залежать від розвитку
тіньового сектору. Підвищення ставок акцизного збору може провокувати
зростання неофіційного сектору економіки, а отже, збільшення втрат бюджету
від недоотримання сум акцизного збору [8]. Це перекладає податкове
навантаження на сумлінних платників податків і на великі підприємства, у яких
можливість тінізації діяльності нижча, ніж у середнього та малого бізнесу.
Ми вважаємо, що тінізація економіки є першопричиною неможливості
акумулювання необхідної суми доходів до бюджету, а також дефіцитності
Пенсійного фонду України. Тому для України необхідним є розробка стратегії
економічної безпеки, легалізації тіньових доходів. Це сприятиме стабілізації
фінансового стану держави.
Досліджуючи чинники зменшення обсягів тіньової економіки в Україні за
часи незалежності, ми визначили, що відбулись: відносна стабілізація
податкового законодавства, зменшення обсягів бартерних операцій, посилення
боротьби з незаконним виготовленням і розповсюдженням марок акцизного
збору, посилений контроль податкових органів до підприємств, які декларують
від’ємний або нульовий об’єкт оподаткування податком на прибуток,
запобігання фактам незаконного відшкодування ПДВ тощо.
Проте на цей час питання тінізації економіки держави є досить актуальним
для розгляду, особливо в умовах зміни податкового законодавства.
Одним із впливових показників на систему доходів є інфляція. Так, при
плануванні проекту закону України про державний бюджет на відповідний рік
закладається рівень інфляції. Держава може корегувати свою інфляційну
політику, впливаючи на економіку і на доходи державного бюджету зокрема.
На споживчому ринку інфляція формувалася під впливом монополізованих
ринків нафти, цукру, м’яса, транспортних послуг (через обмеженість
конкуренції у деяких галузях економіки звуження обороту покривалося за
рахунок підвищення цін), зростання цін на світових ринках на енергоресурси, а
також застосовуючи адміністративні підвищення тарифів на житловокомунальні послуги, акцизів на алкоголь, що визначаються як адміністративні
методи.
Отже, за допомогою інфляційних процесів держава спроможна корегувати
й обсяг доходів Державного бюджету України. Однак це знизило соціальний
рівень населення країни,
Монетарна політика держави також значно впливає на формування доходів
Державного бюджету України. Зокрема, за допомогою курсу гривні
Національний банк України може сприяти або перешкоджати експорту,
імпорту, а також розвитку кредитних відносин, що вплине на загальний рівень
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виробництва та обігу в країні.
Одним із важливих елементів ринкової перебудови в Україні був процес
приватизації. Перш за все, це стимулювало розвиток економіки, утворення
приватних підприємств, але разом з тим приватизація також забезпечувала
покриття дефіцитності в державі.
Проте в Україні приватизація стала переважно засобом перерозподілу
суспільного багатства, а не прискореного капіталоутворення, необхідного для
радикальної структурної модернізації економіки та забезпечення її
конкурентоспроможності. Формування ж справжнього приватного сектору в
економіці більшою мірою виявляється сьогодні у сфері нових підприємств,
аніж приватизованих старих.
Так, М.Мельник зазначає, що на початку та в середині 1990-х років
відбувся значний інфляційний перерозподіл доходів, а отже, й різкі
викривлення в розподілі доходів на користь сектору загальнодержавного
управління та фінансових корпорацій за рахунок домогосподарств і
нефінансових корпорацій [5].
Приватизація мала стимулювати підприємницьку діяльність в Україні,
збільшити рівень доходів населення, а також доходи бюджетів різних рівнів, а
отже і забезпечити можливості держави для розвитку, інвестицій та інновацій.
Проте розвиток малого та середнього підприємництва в Україні
характеризується значним поширенням тіньової діяльності, відсутністю
системних передумов для позитивного впливу цього сектору на прогресивні
структурні зрушення.
Викликає занепокоєння діяльність у цьому секторі особливого різновиду
«високопродуктивних» посередників, які є агентами для здійснення
трансфертів доходів від великих підприємств на користь окремих осіб з метою
незаконного особистого збагачення та з політичною метою. Це підтверджує
проблематику приватизації в Україні, а отже і надходжень від приватизації.
Тому це питання повинне увійти в розробку бюджетної стратегії на наступні
роки.
Визначення впливу усіх чинників дало нам змогу визначити їх вплив на
доходи Державного бюджету України, які ми розписали в табл. 1.
Отже, розвиток економіки країни є першопричиною формування доходів
державного бюджету. Тому для збільшення доходів Державного бюджету
України варто переглянути проблеми з формуванням доходів, визначити
напрямки податкової політики, що зможе вплинути на доходи бюджету
держави.
Оцінка економічного становища держави показала основну роль
промисловості у формуванні ВВП. Проте спадає роль експорту та рівня
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на ринках товарів та послуг. Це
впливає на податкові надходження, а також на зайнятість населення, рівень
соціальних виплат та інше. Вагомої уваги також заслуговує питання
приватизаційних процесів.
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Таблиця 1. Економічні показники, які впливають на формування
доходів Державного бюджету України

Інституційні зміни

ЗовнішньоМонетарна політика
економічна
держави
діяльність

Державні
фінанси

Показники економічного розвитку
держави

Категорії

Показник
Валовий внутрішній
продукт
Структура
промисловості

Вплив на доходи бюджету
Зростання ВВП призводить до зростання доходів
бюджету.
Більша частка конкурентоздатної продукції – вище ВВП
держави, зайнятість населення – вищі доходи бюджету.
Зростання індексу споживчих цін призводить до
зростання фактичного рівня доходів, проте знижує
Індекс споживчих цін
реальні надходження населення та суб’єктів
господарювання, дестимулює економіку.
У зв’язку з підвищенням цін знижується попит на
Індекс цін виробників
продукцію, знижується ВВП та знижуються доходи
промислової продукції
бюджету.
Інновації покращують конкурентоспроможність
Інновації у ВВП
продукції та збільшують товарооборот і ВВП –
збільшуються доходи бюджету.
Стимулює мобілізацію коштів до бюджету, проте
Дефіцит Державного
здійснюється адміністративний тиск на платників
бюджету України
податків для сплати авансованих платежів.
Державний борг
Стимулює пошук додаткових джерел доходів держави.
Впливає на напрямок витрачання акумульованих коштів
Структура видатків
та стимулювання пріоритетних галузей економіки.
Рівень облікової
Регулює кредитну політику в державі, що впливає на
ставки
розвиток економіки, а отже і ВВП, і доходів держави.
Впливає на експортну діяльність у країні та отримання
Курс валюти
доходів з зовнішньоекономічної діяльності та акцизного
податку (в євро).
Впливає на рух коштів у державі, а отже і розвиток
Структура грошової
підприємницької діяльності, а збільшення грошової
маси
маси знижує доходи Державного бюджету України.
Зростання ВВП, відшкодування ПДВ, зростання
Експорт
податків від прибутку підприємств.
Імпорт
Зростання/зниження податкових надходжень.
Розвиток економіки, зростання ВВП – зростання
Інвестиції
доходів бюджету.
Зміна бюджетного та
Дестабілізує акумулювання коштів, зростають
податкового
порушення податкового законодавства.
законодавства
Приватизаційні процеси
Зростання доходів бюджету.
в економіці
Розвиток малого та
Зростання ВВП та доходів місцевих бюджетів –
середнього
акумулювання більшої частки доходів до Державного
підприємництва в країні бюджету України.
Децентралізація
Забезпечення фінансової стабільності місцевих
державних фінансів
бюджетів – зниження міжбюджетних трансфертів.
Міжнародні зв’язки
На міжнародні програми акумулюються доходи
держави
бюджету.
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Л.А. Бубело
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ
ВИДАТКАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
У статті автором розглянуто відмінності терміну «програма», оскільки існує
державна (цільова) програма та бюджетна і представлено чітке
розмежування цих понять, запропоновано групування програм за ознакою
«комплексності». Досліджено документальне оформлення бюджетних
програм, а також супровідних елементів (бюджетних запитів, звітних
матеріалів) та існуючої системи формування програмного додатку до
бюджету.
Ключові слова: бюджетна програма, програмно-цільовий метод, бюджетний
запит, цільова програма в бюджеті, бюджетування.
Одним із базових компонентів, що формує підвалини та створює
можливості для ефективного використання бюджетних коштів із можливостями
досягнення передбачуваних результатів – є програма. Саме програма виступає
своєрідною платформою на якій створюються можливості для продуктивного
використання бюджетних коштів, можливості встановлення індикаторів для
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моніторингу та оцінки, та самого важливого – визначення конкретних цілей на
які скеровуються публічні фінанси, як ресурси громадян.
Дослідженням програмно-цільового методу та розробленням програм
бюджетів займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, а саме: І. Т.
Балабанов, У. О. Балик, І. А. Бланка, Г. Г. Кирейцев, С. О. Левицька, І. Ф.
Книшенко, В. І. Самборський та ін.
Важливим моментом практичної діяльності, що виникає у бюджетному
процесі місцевих органів влади та розпорядників коштів – є неправильна
дефініція та розуміння відмінностей терміну «програма», оскільки існує
державна (цільова) програма та бюджетна і дуже важливо чітко розмежовувати
ці поняття. Тож необхідно усвідомити, що програмо-цільовий метод
незважаючи на присутність у назві «цільової» складової має справу виключно з
бюджетною програмою, як ключовою складовою бюджетного планування за
цим методом. Програмне бюджетування базується на вимірних цілях
бюджетної програми, котрі є низовими елементами ланцюга виконання
стратегічних завдань макрорівня, а з кожним низхідним кроком відбувається
конкретизація завдань та можливість визначення індикаторів для досягнення
конкретних результатів. Проте, державна цільова програма, в свою чергу може
використовувати інструментарій програмно-цільового методу при здійсненні
бюджетних видатків.
Для прикладу, досить часто у науковому середовищі й особливо у вжитку
практиків поняття «бюджетна програма» та «цільова програма в бюджеті»
носять однаковий зміст, що не є коректним. Виходячи із наступних
відмінностей пропонуємо визначити основні принципові відмінності, що мають
місце серед програм (табл. 1).
Таблиця 1
Відмінні складові елементи програм різних типів
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
Значний стратегічний період реалізації;
Загальні стратегічні цілі, що незмінні
протягом всього часу виконання програми;
Можливість встановлення кількох цілей;
Завдання та напрями носять стратегічний
характер;
Індикатори виконання програм узагальненні
лише за галузями (соціальні, економічні,
освітні, інші)
Обсяги фінансування визначені у розрізі
цілей або завдань.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
Коротко та середньостроковий період
реалізації;
Можливість
коригування
мети
у
середньостроковому періоді;
Визначення однієї конкретної мети/цілі;
Завдання та напрями визначаються на період
не більше 3-х років;
Індикатори вимірні та чітко структуровані за
чотирма показниками (затрат,продукту,
ефективності,якості)
Обсяги фінансування визначені у розрізі
програми,
незалежно
від
кількості
складових.

Проте, у практичній діяльності місцевих органів влади та розпорядників
коштів має місце більша кількість програмних продуктів, що необхідно
структурувати за їхніми ознаками. Нижче для уникнення плутанини, що
виникає при невірному сутнісному наповненні поняття «програма» особами
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котрі приймають участь у бюджетному процесі, визначено основні відмінності
між такими програмними елементамияк:
- програми економічного та соціального розвиткуУкраїни;
- програми діяльностіУряду;
- державні цільовіпрограми;
- місцеві програми соціально-економічного та культурногорозвитку;
- бюджетнапрограма [2].
Отже, слід згрупувати за ознакою «комплексності» наступні типи
програм:
≡ програми економічного та соціального розвитку України- документ, що
визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку й описують
засоби і шляхи їх досягнення. Ці програми є однорічними, їх формування
регламентоване законодавчо [3];
≡ програми діяльності Уряду – сукупність основних цілей та завдань, які
уряд має вирішити в коротко- та середньостроковій перспективі;
≡ державні цільові програми– комплекс взаємопов’язаних завдань та
заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку
держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних
одиниць [3];
≡ місцеві програми соціально-економічного та культурного розвитку–
комплекс цілей та завдань, показників соціально-економічного розвитку
адміністративно-територіальної одиниці, запланованих заходів для
їх
досягнення і реалізації [3].
В свою чергу, відмінними рисами від описаних вище «комплексних»
програм бюджетна - має чітку мету в ній визначено типові заходи для певної
галузі, а цілі, що встановлюється у ній направлені на задоволення потреб
одержувачів бюджетної послуги.
Бюджетна програма– сукупність заходів, спрямованих на досягнення
єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких
здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього
функцій». Таке визначення приведене у діючій редакції Бюджетного кодексу
України [1].
Основою для планування та формування бюджетної програми –
визначення головної мети діяльності розпорядника коштів, що є необхідним
критерієм для запобігання дублюванню діяльності декількох установ головних
розпорядників. Головна мета діяльності розпорядника бюджетних коштів – це
загальна мета існування розпорядника коштів, задля якої він здійснює свою
діяльність [4].
З метою деталізації програм у міжнародній практиці має широкого
вжитку така опція як «Підпрограма». Практика бюджетного процесу за ПЦМ в
Україні показує, що є ряд випадків коли також доцільно застосувати цю опцію.
Діючі бюджетні програми досить часто мають одну мету, однак різняться за
видами бюджетних послуг або контингентом їх одержувачів. Їх фінансування
здійснюється за окремими кошторисами та навіть деколи окремими
розпорядниками. Таким чином, кожен з видів цих послуг може виступати як
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підпрограма, а декілька підпрограм формують багатокомпонентну бюджету
програму.
Для забезпечення зведення звітних показників виконання місцевих
бюджетів України необхідно дотримуватися такого принципу: один код
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
відповідає одній бюджетній підпрограмі (для багатокомпонентних програм) або
одній бюджетній програмі (якщо програма не поділяється на підпрограми). Це
дозволить проводити порівняльний аналіз ефективності виконання бюджетних
програм, при складанні місцевих бюджетів за ПЦМ, а також формувати
звітність, в розрізі якої складається Зведений бюджет України [2].
Міжнародна практика прогресивних технологій бюджетування
передбачає використання бюджетної програми, як завершального елементу
виконання стратегії розвитку держави, кожен послідуючий елемент повинен
базуватися на вищестоящому нормативно-правовому документі. Так, наприклад
програма створення певного освітнього чи медичного закладу на місцевому
рівні не повинна створюватися спонтанно або за ініціативою повноважної
особи,атакабюджетнапрограмамаєбутилогічнимзавершеннямреалізаціїзаходів
держаної стратегії. Процес відбувається наступним чином:
1. Президентом розробляється «Програма економічних реформ
Президента України» на відповідний період(довгостроковий).
2. Верховною Радою України ухвалюється рішення про «Стратегію
соціально-економічного розвитку України» на відповідний довгостроковий
період.
3. Кабінетом міністрів України розробляються галузеві напрями
розвитку, наприклад Міністерством освіти і науки України розробляється
документ під назвою «Концепція розвитку освіти України на період 20152025років».
4. Обласною радою або відповідним обласним департаментом освіти
розробляється заходи освітнього напряму в «Стратегії регіональногорозвитку».
5. Відповідним місцевим органом самоврядування, на основі програмноцільовог методу, розробляється бюджетна програма освітнього напряму
впаспорті котрої зазначається та обґрунтовується ієрархічна послідовність
нормативно-правового підґрунтя для створення програми з відповідною
потребою виділення коштів.
Вище наведений процес реалізації державної політики через виконання
«Програми економічних реформ Президента України» та «Стратегії соціальноекономічного розвитку» повинен передбачати узгодженість вищенаведених
документів між собою, а це в свою чергу з дотриманням національних
пріоритетів розвитку та всієї низхідної ієрархії певної галузі з відповідними
проблемами та потребами. Цей механізм передбачає чітку та злагоджену
взаємодію всіх рівнів влади, причому ініціатором певних змін має виступати
кінцевий надавач послуг, тобто розпорядник коштів. Наприклад, саме
департамент освіти як розпорядник коштів має виступати із ініціативою про
усунення певних недоліків та покращення умов розвитку галузі та подальшими
письмовими пропозиціями до вищого рівня влади, котрий виконуватиме
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функцію аналізу та формування пропозиції до профільного міністерства, в
даному прикладі Міністерства освіти України.
Описана вище ситуація є лише теоретичною моделлю, оскільки на
практиці певний освітній заклад – наприклад школа як розпорядник коштів, чи
департамент освіти – як головний розпорядник коштів, за різними причинами
не проводять роботу щодо створення пропозицій ефективнішого розподілу
коштів та подальшого механізму взаємодії із вищими галузевими підрозділами
влади.
Модель на практиці, виглядає дещо інакше, оскільки розробкою
бюджетної програми (паспорта) займається розпорядник коштів, наприклад
управління освіти, фахівці якого спираються переважно на минулу практику
фінансування та власне бачення потреби існування тієї чи іншої програми й
часто нехтують вищестоящими нормативними документами власної галузі.
Важливішу роль відіграє суб’єктивний фактор та домовленості із депутатським
корпусом та фінансовим органом котрий пропонує три сценарії розвитку для
розробника бюджетної програми.
Перший, відбувається на етапі зародкового вигляду програми – етапі
подання бюджетних запитів. В цьому процесі відфільтровуються недоцільні та
необґрунтовані програми.
Другий сценарій відбувається також між фінансовим органом та
розпорядником коштів, проте в цьому випадку, в разі права існування на життя
програми, збалансовується сума видатків або залишається без змін.
Наступним сценарієм є рішення про затвердження (або відмову)
відповідної бюджетної програми депутатським корпусом із попереднім
погодження на профільних депутатських комісіях.
Проте найважливішим фактором залишається суб’єктивний, оскільки
фактично паралельно із формуванням бюджетних запитів та документального
підтвердження у потребі коштів, відбувається вибивання видатків головними
розпорядниками для власної галузі (освіти, медицини, культури) через
попередні усні домовленості із відповідальними посадовими особами, що як
правило негативно відбивається на бюджетному процесі та деформує механізм
справедливого розподілу публічних коштів. Суб’єктивна складова порушує
принципи результативного бюджетування де у бюджетній програмі має чітко
відображатися інформація щодо необхідності вирішення нагальних завдань. На
практиці, досить часто розподіл ресурсів планується виходячи із суб'єктивних
домовленостей і нерідко не задовольняючи реальних потреб фінансування й
порушуючи при цьому доцільність та ефективність використання
публічнихресурсів.
Згідно до існуючих нормативно-правових документів, котрі регулюють
процес створення бюджетної програми є ряд елементів, що вважаються
необхідними та невід’ємними складовими та відображуються у паспорті та
подальших звітних документах.
Модель створення бюджетної програми фактично відображає
трансформацію існуючий механізм постатейного розподілу у програмний, де
певна стаття ототожнюється із програмою бюджету та штучно створюються
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показники, які не носять якісного інформативного характеру та ускладнюють
подальший моніторинг. Негативним наслідком трансформації є розпорошення
кількості бюджетних програм. Фактично порушуються фундаментальні
принципи програмного бюджетування, оскільки програма генерується
виходячи від існуючого постатейного розподілу та суми видатків під які
підганяється показники програми. Варто дотримуватися основних принципів
програмного бюджетування де основою для виділення ресурсів слугує певне
соціальне явище чи проблема, далі відбувається пошук можливих заходів для
подолання такої, наступним кроком є створення показників вимірності, що
реально слугуватимуть індикаторами досягнення поставлених завдань та цілей
програми. Останнім кроком має бути створення концепції самої програми
(логічної структури) із обґрунтуванням необхідних ресурсів та часових меж.
Саме явище чи проблема має слугувати основою для бюджетних асигнувань
для програм, а ненавпаки.
Досвід розвинених країн свідчить про доцільність узагальнення
показників та завдань для створення програм.
З практичної точки зору, укрупнення програмних елементів до одного
програмного продукту бюджету може мати позитивні наслідки для
розпорядника коштів, оскільки останній матиме змогу на власний розсуд
здійснювати фінансування першочергових завдань та підпрограм, що є
неможливим у випадку існуючої «постатейної моделі» створення бюджетних
програм.
Процес затвердження бюджетних програм, який регламентовано
відповідно до Бюджетного кодексу України, де вказано, що такі
затверджуються щорічно виключно в межах наявних бюджетних ресурсів з
метою досягнення конкретного результату при витрачанні цих ресурсів, а
згідно зі ст. 21 зазначеного Кодексу, місцевими державними адміністраціями та
виконавчими
органами
відповідних
місцевих
рад
складається
тасхвалюєтьсяпрогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди. У разі, коли головний розпорядник є виконавцем певної
цільової програми, то він має забезпечити в межах відповідної бюджетної
програми виконання завдань, визначених такою цільовою програмою. Ці
питання потребують додаткового комплексного урегулювання, оскільки дані
норми носять більше декларативний характер, та на відміну, від європейського
досвіду, в Україні відсутні чіткі методологічні основи для повноцінного
застосування програмного бюджетування місцевими органами влади.
Основними документами, що регулюють діяльність розпорядників
бюджетних коштів місцевих бюджетів на стадіях виконання та моніторингу
програм є паспорт та звіт про його виконання.
Паспорти бюджетних програм є основою для документальної фіксації
таких елементів як: ціль, мета, завдання, результативних показників, її
структури, відповідальних виконавців, нормативно-правових підстав для
виконання та обсягу бюджетних призначень (що ухвалюються рішенням про
місцевий бюджет на відповідний період), та слугують базою для здійснення
контролю за цільовим та ефективним використанням публічних коштів і
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аналізу здійснення бюджетних програм із відповідним досягненням
передбачених результатів.
Паспорт бюджетної програми є основним документом для контролю на
стадії виконання бюджетної програми. Наведені в паспорті показники мають
відповідати інформації, що затверджена рішенням сесії про місцевий бюджет.
Звіт про виконання паспорту є основним документальним джерелом для
здійснення моніторингу, оцінки та контролю за ходом виконання бюджетної
програми.
Згідно ст. 2 Бюджетного кодексу України [1], визначається наступна
дефініція бюджетної програми – сукупність заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та
реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до
покладених на нього функцій.
Коректне оперування категорією «бюджетна програма» можливе
передусім при визначенні двох складових програми, як основи для здійснення
бюджетного процесу за програмно-цільовим методом.
Перша складова це бюджетний запит - документ підготовлений головним
розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним
обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його
діяльності на наступні бюджетні періоди[1].
Друга – паспорт бюджетної програми, що представляє документально
оформлені та обґрунтовані напрями витрачання публічних коштів, із
зазначенням відповідальних осіб (виконавців), часових рамок та завдань, цілей,
мети, показників кількісного, якісного, ефективності як основних елементів.
Варто відмітити, що саме сукупність програм є основним додатком до
бюджету, що формує видаткову частину за програмно-цільовим методом. В
свою чергу Бюджетний кодекс, дає визначення паспорту бюджетної програми –
як документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних
коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші
характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення,
встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет) [1]. Процес складання паспортів бюджетних програм
передбачений для всіх без виключення головних розпорядників коштів
місцевих бюджетів, щорічно по кожній діючій бюджетнійпрограмі.
Виходячи з того, що дані, наведені в паспорті базується на інформації
рішення про місцевий бюджет, яке може зазнавати змін у процесі його
виконання, паспорт також буде зазнавати відповідних коригувань, що
вносяться протягом бюджетного періоду, шляхом прийняття змін до бюджету.
Зміни до паспорта вносяться шляхом створення та затвердження його у новій
редакції.
Паспорт і звіт про його виконання носить формалізований характер, а
їхня форма затверджена Міністерством фінансів України. При роботі із
паспортами бюджетних програм є принципово важливим якісне наповнення
даного документу із усвідомленням потреби витрачання ресурсів для
конкретних результатів. У цьому аспекті існує ряд недоліків, для усунення
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котрих нами приводиться наступне поняття, що є законодавчо визначеною у
розвинених країнах, та відсутнє в нормативно-правових документах України.
Саме логічна структура бюджетної програми може бути корисною для
всіх учасників процесу програмно-цільового бюджетування а особливо серед
осіб, що розробляють та затверджують сукупність документів, що формують
бюджетні програми. Логічна структура програми є внутрішньою логічною
матрицею програми. Це курс досягнення в програмі її цілей, завдань та
результатів. З допомогою логічної структури створюється систематичний,
очевидний та логічний зв’язок між показниками для моніторингу, баченням,
місією, метою, коротко- і середньостроковими цілями та результатами, між
завданнями й ресурсамипрограми.
Досліджуючи документальне оформлення бюджетних програм, а також
супровідних елементів (бюджетних запитів, звітних матеріалів) та існуючої
системи формування програмного додатку до бюджету, виникає ряд факторів
негативного характеру, що ускладнює процес для моніторингу та подальшої
оцінки доцільності створення конкретної бюджетної програми. Існуючий
механізм моніторингу, що запропонований профільним міністерством вимагає
додаткового теоретико-методологічного пристосування до існуючих реалій
здійснення бюджетування на рівні місцевих органів влади.
Можливим шляхом для вирішення даного негативного явища може бути
досвід Словацької Республіки де для розроблення методичних матеріалів
залучено учасника четвірки найавторитетніших аудиторських компаній –
організацію PricewaterhouseCoopers2, котрою було розроблено методичні
матеріали під назвою «Інструкції для проведення моніторингу та оцінки».
Згадана інструкція якісно відрізняється від існуючої в Україні Методики оцінки
програм, що потребує суттєвого вдосконалення. Методика необхідна
розробникам
на
етапі
формування
бюджетних
програм
длявстановленнязрозумілих правил здійснення подальшого моніторингу та
оцінки бюджетних програм, що відповідним чином впливатиме на розподіл
бюджетних ресурсів.
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СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА
ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
У статті визначено роль системи охорони здоров’я в суспільстві та в
економіці країни в цілому. Проаналізовано показники по видатках бюджету
країни на охорону здоров’я за останні п’ять років. Виявлено основні проблеми
функціонування та фінансування системи охорони здоров’я та визначено
шляхи їх вирішення.
Ключові слова: охорона здоров’я, видатки державного бюджету, бюджетне
фінансування, моделі фінансування системи охорони здоров’я.
Актуальність даної теми полягає в тому, що особливо критичною в
Україні є проблема неефективного використання ресурсів даної галузі, яка
стала помітною в умовах ринкової економіки, з реаліями якої країна стикнулася
після розпаду радянського союзу.
Наразі система охорони здоров'я характеризується серйозними
проблемами та потребує грунтованного структурно-функціонального і
інституційногореформування. Але можливості перетворень в охороні здоров'я
значно обмежені наявними фінансовими ресурсами держави, що веде до
необхідності пошуку нових, методів, інструментів і механізмів управління
охороною здоров'я, які можуть сприяти її реформуванню.
Проблеми фінансування галузі охорони здоров’я та впровадження
медичного страхування розглядалися у наукових працях таких вітчизняних
учених, як Коваль О., Краснова О., Карамишев Д., Радиш Я., Ночвай О. та ін.
На сьогодні в Україні склалася вкрай несприятлива ситуація з тривалістю
життя населення, рівнем народжуваності, епідеміологічною ситуацією з
захворюваності на туберкульоз, така ситуація обумовлює актуальність обраної
теми дослідження. Взагалі, фінансування охорони здоров'я здійснюється за
рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів медичного
страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених
законодавством. Бюджетне фінансування забезпечує рівний доступ до медичної
допомоги, можливість оптимізації системи охорони здоров'я в національному
масштабі, відносну простоту технологій фінансування й оплати праці в цій
сфері.
Заклади охорони здоров'я поряд із державним фінансуванням розвивають
інші джерела фінансових надходжень, серед яких - страхові благодійні платежі,
надходження від лікарняних кас, надання платних послуг, компенсаторні
оплати та інше. Крім того, в загальній структурі фінансування охорони здоров'
я розвивається приватний сектор надання медичних послуг.
За бюджетною класифікацією витрати на утримання установ охорони
здоров'я плануються за розділом "Охорона здоров'я", де включаются всі
заклади та заходи у сфері охорони здоров' я.
До видатків Державного бюджету на охорону здоров’я за
функціональною класифікацією входять:
46

•
Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога:
➢
Поліклініки загального профілю та амбулаторії
➢
Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки
➢
Станції швидкої та невідкладної допомоги
•
Лікарні та санаторно-курортні заклади:
➢
Лікарні загального профілю
➢
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
➢
Санаторно-курортні заклади
•
Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади
•
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері
охорони здоров'я
•
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
•
Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
Якщо говорити про витрати держбюджету на охорону здоров’я за останні
5 років, то аналізуючи Рис.1., можна спостерігати тенденцію до зростання.
Адже, з кожним роком видатки збільшувались. З 2012 по 2013 рр. динаміка
збільшення була на стабільному рівні, а в 2014 р. вона мала різкий та досить
високий скачок. Так плановий показник видатків збільшився на 356,3%, а
фактичний на 343,7%. Таке становище характеризується раптовою та
неочікуваною ситуацією, що склалася на сході країни, яка призвела до великої
кількості втрат здоров’я людей , а також і тотальних наслідків. Після 2014 року
спостерігався великий та значний спад. Так у 2015 р. плановий показник
зменшився на 51460,02 млн. грн. (або на 80,25%), а фактичний на 45699,65 млн.
грн. (або на 79,9%). А у 2016 р. відбулося незначне зростання видатків.
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Рис.1. Загальні видатки держбюджету на охорону здоров’я та їх динаміка
за 2012-2016рр. Джерело: Складено за даними http://www.treasury.gov.ua
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Аналізуючи рис. 2. можна зазначити, що частка видатків за статтею
«Лікарні та санаторно-курортні заклади» є найбільшою серед інших напрямків.
У 2014 р. вона мала найбільший показник – 36863,6 млн. грн., що більше на
30825,5 млн. грн. або на 510,5% у порівнянні з 2012р.Також досить значний ріст
за даний період мала частка видатків за статтею «Поліклініки та амбулаторії,
швидка та невідкладна допомога», і у 2014 р. у порівнянні з 2010 роком вона
зросла на 11612,2млн. грн. Стаття «Санітарно-профілактичні та
протиепідемічні заходи і заклади», навпаки, знизилась і на кінець 2014 р. склала
1050,8 млн. грн. Тому, в даному напрямку видатків бюджету фінансування
спрямоване на консервування існуючої системи лікарняної та санаторнокурортної справи. А у 2016 році вони мали незначне підвищення.
Загалом показники за зазначеними статтями у 2014р. у порівнянні з 2010
р. зросли на досить великі суми. А 2016 рік охарактеризувався незначними
підвищеннями та спадами. Наслідком таких коливань є ситуація, яка
характеризується низьким рівнем стану здоров’я населення, напруженою
ситуацією на сході країни, підвищення рівня захворюваності населення.
Також, слід зазначити, що система охорони здоров’я в Україні гостро
потребує реформування її фінансування.
Залежно від джерел фінансування виділяють три базові моделі
фінансування системи охорони здоров’я: державна, бюджетно-страхова та
приватна.
Деякі дослідники вважають, що для України кращою системою буде
система державно-приватного партнерства. На їхню думку така система
дозволить покращити ситуаціюв системі охорони здоров’я шляхом оптимізації
бюджетних видатків, підвищення ефективності вкладання коштів,
використання ресурсів і управління, створення умов для підвищення якості
надання медичних послуг, стабільності функціонування системи охорони
здоров'я.
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У сфері охорони здоров'я в Україні робляться тільки перші кроки щодо
впровадження механізмів державно-приватного партнерства. Зокрема, у 2011 р.
схвалено Концепцію загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український
вимір», де зазначається необхідність взаємодії державного і приватного
секторів у сфері охорони здоров'я.
Розроблений проект Програми спрямовано на:
- профілактику неінфекційних захворювань та формування усвідомленого
та відповідального ставлення населення до власного здоров'я та особистої
безпеки населення України, скорочення нерівності, проведення заходів
спрямованих на зниження основного тягаря хвороб, посилення потенціалу
системи охорони здоров'я;
- формування міжсектрального підходу для підвищення ефективності
заходів з їх профілактики та формування здорового способу життя;
- оптимізацію організації та фінансування системи охорони здоров'я в
межах виконання Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український
вимір".[5]
Також, слід звернути увагу, що українська система охорони здоров'я має
потребу в приватній моделі фінансування. Це обгрунтовується впершу чергу
тим, що жодна, навіть сама багата держава світу не в змозі утримувати за
рахунок бюджетних коштів всю систему охорони здоров'я. Адже якщо в країні
існує тільки державна система охорони здоров'я, витрати на її утримування є
одним з ключових факторів збільшення соціальних видатків.Така модель
характеризує надання медичної допомоги переважно на платній основі за
рахунок самого споживача медичних послуг, відсутністю єдиної системи
державного медичного страхування..
Інші наголошують на бюджетно-страховій моделі, яка в свою чергу
характеризується, насамперед обов’язковим медичним страхування (ОМС)
усього населення за деякою участю держави у фінансуванні страхових
фондів.Головна мета введення ОМС – створення ринкового середовища для
медичних установ, що дасть можливість залучити шляхом страхування гроші
підприємств та населення. Створення ринку медичних послуг перетворює
керівників медичних установ на продавців цих послуг. Запровадження ОМС в
Україні дасть можливість створити умови для ефективного управління
ресурсами галузі [2].
На нашу думку ліпшим варіантом для України буде впровадження
обов’язкового медичного страхування усього населення, адже 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. А ткож поєднання ОМС з добровільним
страхуванням, тим самим доповнюючи одне одного. Наприклад, у Канади риси
національної системи медичного страхування такі:
- обов'язковість медичного страхування;
- понад 90 % всіх затрат на стаціонарне та амбулаторне лікування
покривається із суспільних фондів. За рахунок прогресивного оподаткування
покривається 25 % всіх затрат на охорону здоров'я;
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- добровільним страхуванням охоплені тільки ті медичні послуги, які не
покриваються національною системою страхування.[3]
Тож запровадження в Україні ОМС зможе надати такі позитивні
наслідки, як:
1.
Забезпечення всіх громадян рівним доступом до медичних послуг.
2.
Створення можливості страхувати соціальна ризики пов’язані зі
здоров’ям людей, підвищення ефективності державного регулювання охорони
здоров’я.
3.
Гарантування високої якості надання медичної допомоги.
Та ще кращі результати у галузі охорони здоров’я в Україні може надати
змішана система фінансування, тобто поєднання двох або більше систем
фінансування.
Висновки. Отже, розглянувши та проаналізувавши статистичні, наукові
та літературні матеріали, можна висвітлити такі висновки, що в Україна з
кожним роком видатки на охорону здоров’я зростають. Такі зростання видатків,
виявляються через погіршення здоров’я населення, більшої кількості
захворюваності та у останні роки з
Система охорони здоров’я, яка зараз діє в Україні є досить не
ефективною. Головною причиною цього є модель фінансування, яка не дає
можливості державі забезпечити належний рівень надання медичних послуг.
Тому важливо проводити реформування існуючої системи та вивчати досвід
зарубіжних країн з метою пошуку можливих шляхів фінансування системи
охорони здоров’я в нашій країні.
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БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
У статті досліджено стан бюджетного планування на місцевому рівні в
Україні. Проаналізовано результативність бюджетного планування на рівні
області, що здійснюється органами місцевої влади та Міністерством фінансів
України. Визначені основні недоліки організації процесу бюджетного
планування та шляхи їх подолання.
Ключові слова: бюджетне планування, «ковзне триріччя», середньострокове
планування, бюджетне прогнозування, програмно-цільовий метод.
Бюджетна політика України характеризується делегуванням значного
обсягу повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку
адміністративно-територіальних одиниць органам місцевої влади. Концепція
саморозвитку регіонів України обумовлює необхідність самостійного
розроблення та реалізації регіональної економічної політики, тобто визначення
стратегічних цілей і завдань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Неефективний механізм реалізації таких завдань призводить до збоїв в
обслуговуванні національної економіки, до порушень відтворювальних
процесів не лише на мезо-, але й на мікро- і макрорівні, до суттєвих втрат
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та, зрештою – до втрат
накопиченого національного багатства. У цьому контексті актуалізується
значення заходів з підвищення ефективності механізму управління
фінансовими потоками місцевих бюджетів. До таких заходів, зокрема, можна
віднести вдосконалення первинної функції управління – планування, від якості
виконання якої значною мірою залежить економічний, соціальний, екологічний
ефект бюджетної політики.
Аналіз фахової літератури бюджетного поля демонструє науковопрактичну зацікавленість авторів до проблематики бюджетного планування. На
теренах української держави присвятили свої праці дослідженню бюджету та
бюджетного планування Андрущенко В. Л., Дем’янишин В.Г., Луніна І.О.,
Лютий І.О., Огонь Ц.Г., Опарін В.М., Павлюк К.В.,Федосов В.М., Юрій С.І. та
інші. Але при великій кількості наукових праць, необхідно зазначити, що в
практичному плані вдосконалення бюджетного планування відбувається
достатньо повільно, а інколи носить декларативний характер.
Вітчизняна практика управління фінансовими потоками бюджетів різних
рівнів демонструє, що першочерговим завданням управлінців нерідко є
досягнення виконання показників бюджетного плану. Тобто, від якості
складених планів бюджетів залежить ефективність управління, що, в свою
чергу, впливає на соціальний, економічний та екологічний розвиток країни,
регіону, території. На етапі бюджетного планування формуються цілі, яких
повинні досягти інституції управління шляхом здійснення інших управлінських
функцій. В залежності від масштабностіпоставлених цілей та періоду,
необхідного для їх досягнення, виділяють довгострокове (стратегічне),
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середньострокове та короткострокове (тактичне) планування. Стратегічне
планування у бюджетному процесі проводиться відповідно до обраної
концепції загальнодержавної та регіональної бюджетної політики і
використовується як інструмент державного (регіонального) управління.
Метою стратегічного планування є систематизація та впорядкування комплексу
дій для досягнення сталого розвитку шляхом прогнозування трендів бюджетної
політики на довгостроковий період як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівнях [5, c. 82]. В Україні бюджетне планування здійснюється на
короткострокову перспективу. Короткостроковий фінансовий план держави не
дозволяє реально планувати, прогнозувати та здійснювати довгостроковий
розвиток країни. Проте дане бюджетне планування не здатне повною мірою та
належним чином виконувати свої завдання та функції. Важливою передумовою
побудови ефективного бюджетного планування є науково обґрунтований
розрахунок реальних макроекономічних і макрофінансових показників, тільки
досягнувши значних результатів і успіхів у даному напрямку можна реально
говорити про економічне зростання [6, c. 292].
Пріоритетним завданням на даному розвитку національної економіки є
вдосконалення технологій, методів та інструментів бюджетного планування у
зв’язку з їх низькою результативністю у реальній українській фінансовій
практиці. Певні технології та механізми бюджетного планування, якими
користувалися раніше, старіють і втрачають свою актуальність, а нові
вимагають знання світового досвіду і вміння використання позитивних його
елементів у вітчизняній фінансовій практиці. У зв’язку з цим на порядок
денний усе більше висувається проблематика середньострокового бюджетного
планування на основі відомого методу «ковзного триріччя» (рис. 1) [2].
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Рисунок 1. Середньострокове бюджетне планування на основі «ковзного
триріччя»
52

Цей метод дозволяє, з однієї сторони, гнучко реагувати на кон’юнктурні
зміни макроекономічних і макрофінансових показників і розвитку країни
загалом, а з другої ― підвищити стабільність і передбачуваність бюджетного
планування держави. Даний вид планування дає можливість при наближенні
наступного бюджетного періоду легко здійснювати незначну корекцію вже
прийнятого середньострокового бюджету враховуючи тенденції, виклики,
кризи, політико-економічні обставини та інші фактори. Україна є достатньо
нестабільною країною за своїми макроекономічними та макрофінансовими
показниками, тому певне врахування цього, сприяло би виведенню бюджетного
планування на якісно новий рівень.
Важливим аспектом бюджетного планування країни є здійснення прогнозу
як на національному, так і на місцевому рівнях. Проте, реально прогнозного
бюджетного планування на місцевому рівні фактично не існує. Це в свою чергу
впливає на стримування розвитку регіонів, місцевих громад, бюджетного
регулювання, та, як наслідок, оптимального фінансового вирівнювання. Тому
для розвитку фінансового планування та прогнозування на регіональному рівні,
в певній мірі, впливає і проведення децентралізації. У цьому зв’язку не менш
важливим є тотожність між доходами місцевих бюджетів і функціональними
повноваженнями місцевих громад. Зменшення фінансової залежності місцевого
самоврядування від центральної влади є потужним стимулятором розвитку
регіону. Але при цьому регіональний прогноз має бути тісно ув’язаний з
національним фінансовим прогнозуванням і плануванням. У свою чергу
національне фінансове планування має бути тісно ув’язане з регіональним
фінансовим плануванням та забезпечувати ефективне фінансове вирівнювання
на основі «принципу справедливості і неупередженості». Так ефективною
основою вирішення цих складних проблем бюджетного планування повинно
стати реальне програмно-цільове бюджетування [3, c. 207].
Як уже раніше стверджувалося в Україні розвинутим є короткострокове
планування місцевих бюджетів. Органи місцевої влади складають програми
розвитку на короткостроковий період, які лежать в основі проектів місцевих
бюджетів на відповідний рік. Результативність короткострокового планування
на місцевому рівні можна встановити шляхом співставлення запланованих
показників з фактично отриманими. Для цього проведемо відповідний аналіз на
основі бюджету Вінницької області (табл. 1) [4].
Дані табл. 1 свідчать про те, що максимально наближеними показниками
виконання бюджету: по доходах були у 2011 р., 2013 р. та 2014 р. їхня частка
перевиконання становила 6,8%, 6,9% та 7,4% відповідно, тоді ж як відсоток
перевиконання у їхні роки коливався в межах 22-33%; по видатках – 2015 р.
(який має 100 % виконання бюджету), всі інші роки навпаки мають відсоток
недовиконання, що коливається в межах 0,7-5,2%.
Міністерство фінансів України (далі – МФУ), як наглядовий орган
виконавчої влади також здійснює планування місцевих бюджетів. За період
дослідження фактичні показники виконання місцевих бюджетів майже завжди
перевищували заплановані МФУ (рис. 2). Такі дані можуть бути свідченням
використання МФУ песимістичного сценарію регіонального розвитку.
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Таблиця 1. Результативність планування місцевих бюджетів України
(* план, затверджений місцевими радами з урахування змін)

Рік

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Доходи (без урахування
міжбюджетних трансфертів), тис.
грн.

Видатки (без урахування коштів, що
передаються з місцевих бюджетів
державному), тис. грн

План*

Факт

%
виконання
плану

План*

Факт

%
виконання
плану

2040,55
1967,98
2730,29
3151,45
3085,44
4535,82

2180,08
2616,87
2918,51
3384,10
3790,52
5651,23

106,80
132,90
106,90
107,40
122,80
124,60

6118,74
7624,21
7971,7
8839,42
11085,14
13928,57

5987,94
7365,58
7558,6
8526,74
11082,11
13830,07

97,90
96,60
94,80
96,50
100,00
99,30

Ці показники свідчать про недосконалу організацію бюджетного
планування, що несе за собою негативні наслідки.
Для вирішення наявних проблем необхідним є впровадження в Україні
низки нових заходів, які прискорять позитивні зміни у системі бюджетного
прогнозування і планування.
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Рисунок 2. Заплановані МФУ показники виконання бюджету Вінницької
області
Основними напрямами цих змін варто зазначити такі[1, c. 138]:
1.
Посилення інтеграції державного і бюджетного планування. На цей
час в Україні навіть затвердження цільової програми Постановою Кабінету
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Міністрів України ще не означає, що для її реалізації у бюджеті буде
передбачене відповідне фінансування. Для того, щоб отримати кошти,
замовнику необхідно домагатися включення державної програми до переліку
державних (цільових) програм, які виконуються у межах бюджетних програм.
У таких умовах існує ризик, що Міністерство фінансів України під час
складання бюджету не врахує бюджетний запит замовника державної програми
і вона залишиться непрофінансованою.
2.
Перехід до середньострокового бюджетного планування.
Середньострокове бюджетне прогнозування само по собі не вирішує жодних
економічних завдань. Воно має стати лише кроком до запровадження
бюджетного планування, без якого неможливо забезпечити ефективну систему
державного планування загалом. Разом із тим, варто зазначити, що
середньострокове бюджетування у багатьох західних країнах ґрунтується на
розробці бюджету у n-ому році на n+2–й чи n+3–й роки. Іншими словами, у
2017 році розробляється та затверджується бюджет не на 2018 рік (він уже
затверджений у попередніх періодах), а на 2019 рік чи 2020 рік. При цьому
ліміти головним розпорядникам, надані на середньострокову перспективу,
надалі або взагалі не можуть переглядатися (наприклад, у Швеції), або можуть
коригуватися у вкрай обмеженому діапазоні ( в Австрії) із урахуванням зміни
макроекономічних показників. Завдяки достроковому прогнозуванню влада
отримує можливість забезпечити спокійне і своєчасне прийняття бюджету із
урахуванням поточного стану і майбутніх потреб і головне радикально знизити
політизацію бюджетного процесу. Стратегічне бюджетне планування є
необхідною умовою підвищення якості та керованості процесу бюджетного
планування [6, с. 15].
3.
Розширення компетенції та посилення відповідальності головних
розпорядників. Централізувавши процес бюджетного планування і посиливши
контроль за грошовими потоками головних розпорядників бюджетних коштів,
Міністерство фінансів України перебрало на себе відповідальність за діяльність
останніх. Разом із тим, така централізована модель управління фінансовими
ресурсами продемонструвала свою неефективність. Міністерству фінансів
України необхідно максимально розвантажити себе від дрібних функцій.
Видається доцільним, щоб Міністерство фінансів України встановлювало
ліміти, наприклад, на розвиток інфраструктури, проте напрями витрачання
коштів визначали вже безпосередньо головні розпорядники бюджетних коштів.
Завдяки цьому публічну та політичну відповідальність за ефективність
витрачання коштів нестимуть саме головні розпорядники бюджетних коштів,
що стимулюватиме їх ефективно використовувати отримані кошти [5, c. 17].
4.
Впровадження у практику «песимістичного сценарію бюджету». У
світовій практиці «песимістичний сценарій ( варіант) бюджету» – це
конкретний перелік бюджетних програм чи/та статей видатків, фінансування
яких обмежується (чи заморожується) у випадку, якщо надходження бюджету
суттєво відхиляються від плану. Він також може містити норми, що надають
можливість (право) уряду у випадку посилення економічних проблем
перерозподіляти
кошти
між
окремими
програми.
Впровадження
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«песимістичного сценарію бюджету» видається досить корисним для України,
оскільки це дозволить запобігти підвищенню конфліктності всередині влади
(головним чином між головними розпорядниками бюджетних коштів) у разі
недостатності бюджетних коштів для того, щоб покрити всі бюджетні
призначення. З юридичного погляду «песимістичний сценарій бюджету»
доцільно впровадити як додаток до закону України про Державний бюджет.
Отже, підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок що для
того щоб національна економіка України мали лише позитивну тенденцію
потрібно забезпечити її ефективний і прозорий процес використання
бюджетних коштів. Вагомим елементом цього процесу є бюджетне планування.
Проте на даному етапі розвитку органи місцевого управління здійснюють
короткострокове бюджетне планування,
яке також є недостатньо
результативним, про що свідчить аналіз виконання місцевих бюджетів. Все це
обумовлює необхідність:
–реформування правової бази з метою встановлення єдиних правових
засад бюджетного планування, що дозволить на концептуальному рівні
узгодити повноваження органів управління різних рівнів та законодавчо
регламентувати порядок здійснення бюджетного планування й прогнозування;
–розроблення
дієвого
механізму
бюджетного
планування
й
прогнозування, який сприятиме більш точному визначенню трендів
економічного розвитку та факторів впливу на такий розвиток;
–посилення методологічної бази бюджетного планування, зокрема, за
рахунок впровадження інноваційних методів та інструментів, що дозволить
усунути системні недоліки бюджетного планування та прогнозування;
–створення організаційних структур стратегічного та середньострокового
планування на місцевому рівні уможливить системність таких процесів.
Впровадження таких рекомендацій дозволить підвищити ефективність
прийняття управлінських рішень на мезорівні, що позитивно позначиться на
економічному, соціальному та екологічному розвитку регіонів (територій).
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А.О. Васількова
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Нині відбуваються процеси інтернаціоналізації, що обумовлені соціальним
та економічним розвитком, а відтак і екологічними проблемами. Рівень
економічного розвитку та відповідно його наслідок – рівень деградації
навколишнього середовища зросли та стали певною мірою загрожувати
існуванню людини як біологічного виду. Вказаний момент призвів до того, що
питання охорони навколишнього середовища розглядаються на міжнародному
рівні. У такому контексті актуальності набувають питання пошуку нової
парадигми розвитку, навіть не економічної, і не соціально-економічної або
еколого-економічної, а безпосередньо соціо-еколого-економічної, таку
парадигму назвали «сталий розвиток».
Нагадаємо, що у 1992 р. на конференції у Ріо-де-Жанейро представники
179 держав розглянули та прийняли програму Всесвітнього співробітництва на
майбутнє сторіччя в інтересах сталого розвитку «Порядок денний на 21
століття». При реалізації програми було передбачено запровадження кожною із
країн національної стратегії сталого розвитку [1, с. 17].
Кожна держава може досягти сталого розвитку за умови забезпечення
такого розвитку її регіонів, а тому потрібне формування такого регіонального
механізму, щоб регулював соціальний, економічний розвиток, природокористування і звичайно антропогенний вплив на довкілля.
У вітчизняній та світовій науці дослідженням у сфері моделювання
розвитку соціо-еколого-економічних систем присвячені праці багатьох
науковців, серед яких роботи О. Адаменка, І. Благуна, Є. Борщука, О. Братути,
В. Гейця, В. Гурмана, М. Долішнього, В. Забродного, М. Кізима, О. Корольова,
Б. Кучіна, В. Леонтьєва, І. Ляшенка, Д. Медоуза, Л. Мельника, І. Михасюка,
Р. Раяцкаса, В. Трегобчука, В. Удовиченка, Дж. Форрестера та ін. Проте чимало
проблем даної теми є дискусійними, що обумовлює її актуальність та вибір.
Огляд соціо-еколого-економічної системи загалом, вказує, що кожна із
трьох її підсистем має свою функцію. Суспільство формує певні цілі для
розвитку економічної підсистеми та у результаті виступає споживачем її
продукції. Економіка для досягнення поставлених завдань використовує
ресурси природної підсистеми, при цьому поставляючи відходи, а природа під
впливом відходів, змінює свої властивості як середовища для перебування
людини, що також зумовлює вплив на суспільство.
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Кожна соціо-еколого-економічна система має визначену цілеспрямованість
для свого функціонування. Відповідно, якщо така система функціонує, то у ній
вирішуються завдання управління і забезпечується досягнення загальних цілей.
Якщо говорити про прогнозування розвитку суспільства, то тут на будь-якому
рівні (регіональному, національному чи планетарному) та про завдання його
розвитку, варто спочатку окреслити основні цілі.
Сьогодні методологія системних досліджень із використанням
математичних засобів висвітлює етапи моделювання складних об’єктів:
1) формулювання основних цілей;
2) характеристика об’єкта моделювання;
3) вибір чи побудова абстрактної моделі;
4) визначення концепції об’єкта у рамках цієї моделі;
5) програмно-алгоритмічна реалізація;
6) ідентифікація тобто встановлення структурних параметрів моделі;
7) розробка сценаріїв, що будуть відповідати змістовним проблемам, які
потрібно досліджувати;
8) розробка та машинні експерименти;
9) загальна змістовна оцінка вихідних результатів [3, с. 96-97].
У ракурсі послідовності перерахованих етапів здійснюється моделювання
сталого розвитку для кожного регіону. Далі необхідно сказати, що забезпечення
ефективного соціального та економічного розвитку окремого регіону потребує
державного регулювання, виваженої бюджетної політики, узгоджених дій
органів влади на усіх рівнях. Важлива роль відводиться забезпеченню
стабільного економічного піднесення та розквіту економіки, підтримці
фінансової та економічної стабільності, а також соціальній справедливості.
Безперечно досягти цього можна тільки за допомогою із застосуванням
кількісних методів, сценарного аналізу та економіко-математичного
моделювання. Для підтримки здійснення управлінських рішень на практиці
використовують статистичні макроекономічні моделі, в основі яких є
екстраполяція ретроспективних трендів на перспективу. Звичайно це дещо
обмежує можливості прогнозування за радикальних змін, коли у майбутньому
можуть відбутися непередбачувані події, які аналогів не мають та притаманні
трансформаційній економіці.
Встановлення взаємозв’язків системи, що моделюється залежить від
постановки задачі, що окреслено цілями дослідження. Визначення екологічних
факторів у економіко-математичних моделях передбачає вивчення
взаємозв’язків об’єкта, що підлягає моделюванню, що ускладнено при задачах,
що мають широкий спектр дії економічних об’єктів на навколишнє середовище.
Визначальним напрямом розвитку запобігання екологічній кризі виступає
концепція сталого розвитку, так як саме вона трактується як «форма прогресу
суспільства, що не обмежує можливості майбутніх поколінь забезпечувати своє
існування» та поєднує найголовніші фактори для розвитку суспільства. Тут
помічаємо необхідність дослідження сталого розвитку на рівні кожного регіону
як цілісної соціо-еколого-економічної системи. Необхідне розроблення
довгострокового стратегічного проекту дій усіх учасників, що будуть
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здійснювати регіональну діяльність, включаючи всю складність взаємодії
екологічних, соціальних та економічних факторів.
Що стосується внутрішніх взаємозв’язків об’єкта, що досліджується, то
при моделюванні з урахуванням екологічних факторів доцільно здійснювати
заміни всіх параметрів системи, що підлягає моделюванню. Крім того, об’єктом
моделювання в такому випадку має бути не лише природоохоронна, але й
виробнича діяльність, що у свою чергу зумовлює інтенсивність впливу
визначеної економічної системи на навколишнє середовище.
Особливе значення має облік взаємозв’язків екологічних та соціальних
факторів, дослідження яких ґрунтується на спеціальних підходам до аналізу
взаємодії суспільства та природного середовища й обумовлює застосування
методів математичного моделювання при прийнятті рішень.
Із натуральними показниками у еколого-економічних дослідженнях
виникає необхідність у вартісній оцінці дії виробництва на навколишнє
середовище. Дослідження такої оцінки на основі розрахунків економічних
збитків від забруднення природнього середовища є важливим методичним
принципом еколого-економічного моделювання. Необхідно відзначити, що
взаємодія з навколишнім природним середовищем окремого економічного
об’єкта може бути визначена за окремими групами показників:
– природними умовами, що обумовлюють функціонування економічних
систем;
– об’ємними та витратними показниками щодо використання природних
ресурсів;
– показниками впливу на навколишнє природне середовище.
У розглянутих екологічних моделях такі групи показників мають
безпосередньо переглядатись та уточнюватись.
Отже, можна констатувати, що процес еколого-економічного моделювання
має на меті окреслення певних параметрів і показників. Взаємодія кожного із
економічних
об’єктів
із
навколишнім
природним
середовищем
характеризується групами показників, які включають багато напрямів
взаємодії. Важлива роль відводиться вибору вимірників якості природнього
середовища. Різнобічність шляхів та вимірників дії на навколишнє середовище
дещо ускладнює процес еколого-економічного моделювання та потребує
розроблення агрегованих показників. Особливості об’єктів екологоекономічного моделювання обумовлені системними ефектами, які враховують
міжгалузеві та міжрегіональні зв’язки.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
CИСТЕМА РАХУНКІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОІ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
В даній статті розглянуто сутність та роль єдиного казначейського рахунку,
необхідність його запровадження завдяки чому зараховуються державні
доходи і з якого здійснюються видатки, що дозволяє органам казначейства
мати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а отже, володіти
фінансовими важелями макроекономічного регулювання
Ключовіслова: Єдиний казначейський рахунок, система електронних
платежів, бюджетні рахунки, фінансові ресурси, баланс.
Система казначейства займає визначальне місце в управлінні фінансовими
ресурсами держави. Саме вона є тим головним фінансовим інститутом держави,
завдяки якому було вдосконалено процес управління видатками державного
бюджету. Державна казначейська служба України здійснює платежі за
видатками державного бюджету через безготівкове перерахування коштів. З
цією метою в органах Державної казначейської служби відкрито бюджетний
рахунок, який називається «Єдиний казначейський рахунок».
Визначення «Єдиного казначейського рахунку» в кожній конкретній країні
має свою специфіку і залежить від багатьох факторів, адже система
казначейства різних країн створюється і розвивається індивідуально, має
відповідні політичні, економічні умови та нормативно-законодавчу базу.Існує
багато тлумачень щодо визначення поняття єдиний казначейський рахунок.
Фінансування установ та організацій здійснювалось без наявності
інформації про фактичні зобов’язання цих установ, що призводило до
накопичення значних залишків коштів в установах банків та свідчило про
недостатність контролю за використанням бюджетних коштів.
Становлення і розвиток казначейського виконання бюджету розглянули
такі вчені-економісти як Петрашко П., Чечуліна О., Харченко С., Юрій С.,
Бескид Й., але вивчення і на даному етапі проводиться визначення економічної
сутності ЄКР та його призначення.
Завдяки єдиному казначейському рахунку і вступу до системи електронних
платежів казначейство має значні переваги перед іншими учасниками
бюджетного процесу (рис. 1).
Відкриття єдиного казначейського рахунку (далі – ЄКР) в НБУ стало тим
кроком, який позбавив комерційні банки можливості користуватися вільними
бюджетними коштами та надав ДКСУ можливість формування своєчасної та
достовірної інформації про надходження до бюджету, здійсненні видатки та
наявні зобов’язання для прийняття урядом рішень щодо розміщення ТВК або
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здійснення запозичень.
Даневич О.С.

Іванський А.Й.

Курганська Е.І.

Наказ ДКУ від 26
червня 2002року
№122, який був
зареєстрований у
Міністерстві
юстиції 18 липня

Мороз А.М. Пуховкіна М.Ф.

«ЄКР - це рахунок, відкритий Державному
казначейству у Національному банку для
обліку коштів та здійснення розрахунків у системі
міжбанківських електронних переказів НБУ
«ЄКР - це рахунок, який відкрито
Державним казначейством України
Національному банку України для ведення
обліку коштів та проведення розрахунків у
Системі електронних платежів НБУ.
«ЄКР-цеінструментреалізації
фінансових відносин в процесі розподілу,
перерозподілу фінансових ресурсів через
систему казначейства між учасниками
бюджетного процесу, що дозволяє
обґрунтувати взаємозв‘язок та
взаємозалежність елементів платіжної
системи країни».

Положення про єдиний казначейський рахунок згідно з
яким ЄКР - це рахунок, який обєднує кошти субрахунків
що відкриті у ДКУ(центральний рівень) управлінняс
Державного казначейства АРК, областях, містах Києві
та Сеастополі.
«Єдиний казначейський рахунок - це
сукупність бюджетних рахунків, відкритих
Головному управлінню державного
казначейства та його територіальним
органам за балансовими рахунками
№2513, 3513 «Кошти Державного
казначейства України» в установах
Національного банку та уповноважених
комерційних банках».

Рис. 1. Визначення поняття єдиного казначейського рахунку
На сьогодні ДКСУ використовує 8-му модель системи електронних
платежів (далі – СЕП), при якій система електронних розрахунків
скрадатиметься з двох підсистем: СЕП, що працює у файловому режимі обміну
інформацією та систему термінових переказів, що працює в онлайн режимі.
Технологічні, програмно-технологічні та організаційні рішення передбачають
тісний взаємозв’язок СЕП та системи термінових переказів. Розрахунки банків,
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проведені через обидві системи, відображаються на їхніх кореспондентських
рахунках в НБУ.
Запровадження ЄКР дозволяє зосередити державні кошти в руках однієї
юридичної особи і забезпечити:
формування Єдиної бази даних всіх бюджетних показників;
щоденне перерахування коштів, що надходять до ДБ та місцевих
бюджетів (далі – МБ), за призначенням;
здійснювати розподіл загальнодержавних податків, зборів та
обов’язкових платежів між ДБ та МБ;
здійснювати перерахування коштів МБ відповідно до нормативів і
результатів взаєморозрахунків;
здійснювати попередній контроль за цільовим використанням бюджетних
коштів;
надання оперативної інформації органам законодавчої та виконавчої
влади щодо виконання бюджетів для прийняття управлінських рішень;
незалежність фінансової системи держави від банківської системи при
здійсненні контролю та обліку доходів і платежів [1].
Останньою редакцією БКУ введено поняття ЄКР - це рахунок, відкритий
ДКСУ у НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ, на
якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та
кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на
казначейському обслуговуванні.
Також БКУ визначено, що тимчасово вільні кошти єдиного казначейського
рахунку та валютних рахунків бюджету – це обсяг коштів, що обліковуються на
рахунках у ДКСУ, отримані як надходження бюджетів, відволікання яких не
призведе до втрати платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в
повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма
зобов’язаннями) та виникнення заборгованості протягом періоду, на який
передбачається розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання
державних цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України з подальшим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
Функціонування єдиного казначейського рахунку регламентовано
Положенням про ЄКР, затвердженим наказом ДКСУ від 26.06.2002року № 122,
зі змінами.Учасниками СЕП є ДКСУ та Головні управління ДКСУ в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Для відображення операцій, проведених через СЕП протягом банківського
дня, у центрі оброблення СЕП ДКСУ та Головним управлінням ДКСУ відкрито
технічні рахунки.
З метою відображення у режимі реального часу інформації про стан ЄКР,
відкритого в НБУ, на балансі ДКСУ відкритий відповідний єдиний
казначейський рахунок за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
затвердженого наказом ДКСУ від 28.11.2000року №119 [2].
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На ЄКР, відкритому на балансі ДКСУ, відображаються операції про рух
коштів на рахунках, що відкриті в ДКСУ та Головних управліннях ДКСУ. На
ЄКР, відкритому на балансі
ДКСУ об’єднуються кошти субрахунків, що відкриті на балансі Головних
управлінь ДКСУ.
У ДКСУ відкриваються та ведуться програмними засобами рахунки в
розрізі Головних управлінь Державного казначейства України, які
відображають рух коштів на субрахунках ЄКР та несуть аналогічний
інформаційний зміст.
На субрахунках ЄКР ведеться аналітичний облік коштів державного та
місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється
органами
Державного
казначейства
України
та
регламентується
законодавством.
З метою ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню
державного та місцевих бюджетів, а також інших операцій з коштами клієнтів,
передбачених законодавством, в органах ДКСУ відкрито:
- бюджетні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, передбачених
законодавством;
- бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами;
- рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів та інші бюджетні
рахунки;
- рахунки фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
- рахунки інших клієнтів за операціями, що не належать до операцій з
виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються
органами ДКСУ.
Зазначені рахунки відкриваються на балансі ДКСУ та Головних управлінь
ДКСУ відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних
рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного
казначейства, затверджених наказом ДКСУ від 28.11.2000 року №119, зі
змінами [4].
ДКСУ управляє коштами, що обліковуються на рахунках, відкритих у
Головних управліннях ДКСУ, і проводяться через СЕП, шляхом встановлення
ліміту технічного рахунку, ліміту початкових оборотів у СЕП та підкріплень
субрахунків ЄКР з урахуванням дотримання необхідного рівня
платоспроможності, який визначається ДКСУ.
Для прийняття управлінських рішень та проведення операцій органи
ДКСУ формують щоденний оборотно-сальдовий баланс рахунків.
Операції за рахунками, відкритими в органах ДКСУ, здійснюються із
застосуванням засобів програмного забезпечення ДКСУ.
Схема виконання бухгалтерських проведень за рахунками визначається
технологією обробки платіжних документів у платіжній системі ДКСУ.
Функціонування ЄКР забезпечує:
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- казначейське обслуговування бюджетних коштів;
- зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших
надходжень, передбачених законодавством, до державного та місцевих
бюджетів;
- швидку мобілізацію коштів, які протягом дня надходять на рахунки,
відкриті в органах ДКСУ, та використання їх для проведення бюджетних
видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству;
- отримання в режимі реального часу інформації про обсяг коштів на ЄКР;
- прискорення розрахунків за коштами, що обліковуються на ЄКР;
- оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та
виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення виконання бюджетів,
ефективного управління державним боргом;
- розміщення на конкурсних засадах та/або шляхом проведення
аукціонів тимчасово вільних
коштів
ЄКР на депозитах або шляхом
придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів
до кінця поточного бюджетного періоду;
- залучення на поворотній основі коштів ЄКР для покриття тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання
середньострокових позик місцевим бюджетам [3, с.148].
Таким чином, відкриття єдиного казначейського рахунку в Національному
банку України – це не лише позбавлення комерційних банків можливості
користуватися вільними бюджетними ресурсами, а виважений крок, що надав
можливість використати переваги статусу учасника СЕП і поліпшити процес
управління фінансовими ресурсами. Якщо заощадити бюджетні кошти за
рахунок отримання економічної вигоди від розміщення вільних фінансових
ресурсів; покращити розвиток ринку державних цінних паперів та підвищити
ліквідність грошового ринку, можна покращити фінансове управління коштами
єдиного казначейського рахунку, та удосконалити економіку в цілому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ
КОМПАНІЇ
У статті досліджено економічний зміст інвестиційної стратегії страхової
компанії. Визначено місце і значення інвестицій для національної економіки.
Зокрема розглянуто систему взаємозв’язку понять у процесі здійснення
інвестиційної стратегії страхової компанії. Досліджено, необхідність
розробки інвестиційної стратегії страховика, визначено аспекти
інвестиційної стратегії суб’єкта та взаємозв’язок факторів впливу на
формування інвестиційної стратегії страхової компанії.
Ключові слова: страхова компанія, інвестиції, інвестиційна стратегія
страхової компанії, інвестиційна діяльність страхової компанії, інвестиційний
потенціал.
Постановка проблеми. Вдалий розвиток господарюючого суб'єкта будьякої організаційно-правової форми в конкурентному середовищі залежить від
рівня інвестиційної активності. Так, інвестиційна діяльність страхових
організацій має позитивний вплив як на мікрорівні, так і на рівні економічної
системи в цілому. Мобілізація значних грошових ресурсів і подальше їх
інвестування страховими компаніями робить страхову галузь важливим
фінансовим джерелом розвитку національної економіки. У економічній науці
значну увагу приділяють дослідженню сутності стратегії. Трактування стратегії
досить різноманітні. Проте проблеми формування інвестиційної стратегії
страховика є недостатньо дослідженими.
Метою статті є дослідження сутності та видів інвестиційної стратегії
страхової компанії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти управління
інвестиційною діяльністю страхових організацій на макроекономічному та
мікроекономічному рівні порушувалися у працях таких зарубіжних учених як
І.Т. Балабанов, Дж. К. Ван Хорн, Е.Ф. Жуков, О.В. Забеліна, Д. Норткотт,
Л.А. Орланюк-Малицька, B.C.Райхер, Л.І. Рейтман, В.В. Шахов, В.Е. Янов,
У.Шарп, а також інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно, з метою визначення
сутності інвестиційної стратегії та факторів, що впливають на інвестиційну
стратегію страхової компанії, необхідно провести теоретичне дослідження
підходів до визначення поняття «стратегія».
Стратегія (гр. strategia, «мистецтво полководця») - це загальний, не
деталізований план певної діяльності, що розробляється на довгостроковий
період та враховує спосіб досягнення складної цілі, яка є головною для
управління на даний момент часу, але яка може коректуватися під впливом
зовнішніх факторів.
Провівши дослідження, можна стверджувати, що переважна більшість
вчених вважають, що результатом реалізації стратегії є якісні зміни параметрів
господарської діяльності підприємства. Багато науковців досить спрощено
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визначають результат реалізації стратегії тільки у досягненні поставленої мети
або цілей.
Розробка стратегії починається із всебічного вивчення ринкової ситуації, в
якій діє компанія. Тобто в умовах ринкових відносин при формуванні стратегії
компанії виникає об'єктивна необхідність у проведенні стратегічного аналізу.
З точки зору фінансової діяльності компанії, розробка стратегії
визначається як процес дослідження впливу факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища на результати фінансової діяльності організації з
метою виявлення особливостей і можливих напрямів її розвитку в
довгостроковому періоді.
Стратегія являє собою детально розроблений та систематизований
комплексний план, що спрямований на забезпечення та досягнення місії та
цілей суб’єкту господарювання. За умови розробки стратегії, страховій
компанії необхідно визначити пріоритетні завдання та напрями розвитку різних
форм її діяльності і розробити механізм їх здійснення та управління.
Роль страховиків в управлінні ризиками економічної системи
характеризується можливістю отримання позитивного ефекту від впровадження
стратегії фінансового управління страховими компаніями. Стратегію
фінансового управління визначають як систему рішень і запланованих напрямів
діяльності компанії, що розраховані на довгостроковий період і передбачають
досягнення поставлених цілей та фінансових завдань щодо забезпечення
оптимального, стабільного функціонування організації, враховуючи сучасний
стан та заплановані результати компанії. Зміст стратегії фінансового управління
страховою організацією полягає в ефективному управлінні процесом
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою
досягнення довгострокових цілей [3].
Стратегія фінансового управління страховою компанією включає:
- стратегію управління капіталом, що направлена на формування
фінансових ресурсів отриманих від засновників, кредиторів та страхувальників;
- стратегію управління активами та інвестиціями, що полягає в
оптимальному використанні та мобілізації усіх ресурсів компанії;
- стратегічний фінансовий контролінг, який включає планування,
координацію, аналіз та контроль, управління.
З метою визначення оптимальних напрямів вкладень капіталу і виявлення
найбільш ефективних способів його використання протягом досить тривалого
періоду зі стабільною віддачею, необхідно розробити стратегію інвестування
страховика та успішна її реалізація [4, с.5].
Відповідно, можна зробити висновок, що формування інвестиційної
стратегії страхової компанії є структурним елементом стратегії фінансового
управління страховика. Тому, процес розробки інвестиційної стратегії доцільно
розглядати в межах специфіки фінансового управління страховою організацією.
Інвестиційна діяльність з точки зору економічної системи не може
передбачати задоволення тільки поточних інвестиційних потреб компанії. Її
слід розуміти як засіб досягнення поставлених перспективних цілей з метою
отриманням очікуваного інвестиційного ефекту. Це можливо тільки в деякій
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віддаленій перспективі, оскільки в даному випадку компанії необхідно
розробити певні стратегічні підходи до планування та організації інвестиційної
діяльності, тобто розробити інвестиційну стратегію.
Як і будь-який інший процес, що підпорядкується досягненню визначеної
мети, інвестиційна діяльність потребує управління. З цією метою інвестиційна
діяльність страховика реалізується на основі інвестиційної стратегії, яка
розробляється з використанням різних фінансово-економічних методів, що в
сукупності
складають
науково-фінансову
методологію
формування
інвестиційної стратегії страховика.
Відповідно, сутність терміну «інвестиційна стратегія» випливає із
загального визначення поняття стратегії, оскільки інвестиції є невід'ємною
складовою фінансово-господарської діяльності організації. Тому, інвестування
як процес вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою отримання
прибутку безпосередньо пов'язано зі стратегічним управлінням в цілому і
зокрема з плануванням [7].
Інвестиційна стратегія - це основний напрям, або план, інвестиційної
діяльності економічної системи, проходження якого в довгостроковій
перспективі повинно привести до досягнення поставлених інвестиційних цілей
і одержанню інвестиційного ефекту. Вона визначає основні напрями та форми
інвестиційної діяльності, характер формування необхідних ресурсів і
послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що
забезпечують передбачений загальний розвиток економічної системи [3, с. 11].
Інвестиційна стратегія - це система довгострокових цілей інвестиційної
діяльності суб’єкта господарювання, які визначаються загальними завданнями
його розвитку та інвестиційною політикою, а також передбачає вибір найбільш
ефективних шляхів їх досягнення [6, с. 41].
Визначивши загальний зміст інвестиційної стратегії суб’єкта
господарювання, необхідно зазначити, що інвестиційна стратегія страхової
компанії - це довгострокова стратегія страховика, яка стосується інвестицій, і
яка визначається стратегічними цілями страхової компанії.
Таким чином, інвестиційна стратегія страхової компанії повинна
розроблятися відповідно до цілей її функціонування, а всі інвестиції страховика
необхідно розглядати як один з основних способів досягнення головної мети
страхової компанії (див. рис.1).
Стратегія управління активами та інвестиціями передбачає розробку
інвестиційної стратегії страхової компанії.
Інвестиційні стратегії страхової компанії, що розробляються для інвесторів
з різним менталітетом інвестиційної поведінки на фінансовому ринку, тобто з
різною схильністю до ризику, можна розділити на три основних види:
консервативні, помірні та агресивні стратегії. На інвестиційну стратегію
страхової організації крім основних цілей і менталітету її інвестиційної
поведінки впливають також і поставлені перед страховиком завдання.
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Рисунок 1. Необхідність розробки інвестиційної стратегії страховика
Дослідження інвестиційної стратегії страховика необхідно проводити
тільки у зв'язку з головними цілями функціонування організації. Інвестиційна
стратегія є структурованою сукупністю декількох взаємопов'язаних аспектів
(див. рис. 2).

Рисунок 2. Аспекти інвестиційної стратегії суб’єкта господарювання
Інституційний аспект інвестиційної стратегії - це сукупність таких
основних складових як: види інвестицій, інвестиційний портфель компанії та її
ризики.
Нормативно-правовий аспект інвестиційної стратегії включає:
1) законодавчі та інші нормативно-правові акти держави, які створюють
правову базу та фіскальну сферу, в межах яких суб'єкт господарювання формує
інвестиційну стратегію та здійснює інвестиційний процес;
2) облікову політику компанії, внутрішні регулюючі документи, які дають
змогу забезпечити єдиний інвестиційний процес для усіх підрозділів даної
організації.
Економічний аспект - це сукупність економічних елементів інвестиційної
стратегії, до яких відносяться: система економічних показників для оцінки
інвестиційної стратегії, процес управління, фінансування інвестиційного
процесу. В межах економічного аспекту виділяють основні методи, критерії та
цілі інвестиційної стратегії.
Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної стратегії - це система
обробки інформації (СОІ), що складається з наступних підсистем: збору і
сортування інформації, зберігання інформації, пошуку та аналізу інформації.
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СОІ є базисом оперативного інформаційного обміну в рамках корпоративної
інвестиційної стратегії, вона дозволяє оперативно реагувати на зміни в
юридичних нормах, прогнозувати економічні перспективи розвитку ринків та
передбачати зміни в межах інституційного аспекту, а також економічного
аспекту інвестиційної стратегії [5, с.53-54].
З урахуванням наведених визначень, на основі виокремлення специфічного
логічного взаємозв’язку між поняттями «інвестиційна діяльність»,
«інвестиційні ресурси», «інвестиційний потенціал» можна дати авторське
тлумачення поняття «інвестиційна стратегія». Інвестиційна стратегія - це спосіб
реалізації довгострокових інвестиційних цілей страхової організації, що дає
можливість здійснити реальну оцінку інвестиційних можливостей компанії,
забезпечити максимально ефективне використання її інвестиційних ресурсів у
процесі формування інвестиційного портфеля та забезпечити чіткий
взаємозв’язок
стратегічного,
тактичного,
оперативного
управління
інвестиційною діяльністю страховика.
Основною мето інвестиційної стратегії страхової компанії є підтримка
фінансової платоспроможності та надійності страхової компанії, а також
мінімізація впливу інвестиційних ризиків шляхом застосування принципу
диверсифікації. З метою забезпечення найбільш ефективної реалізації
інвестиційної стратегії, страховій компанії необхідно здійснювати якісне
управління сформованим інвестиційним портфелем.
Важливим напрямом інвестиційної стратегії є підтримка ліквідності,
забезпечення відповідної прибутковості інвестицій за рахунок диверсифікації
(розподілу інвестиційного портфеля між різними фінансовими інструментами
та іншими активами задля зниження ризику) [1, с.15].
Процес формування інвестиційної стратегії відбувається під впливом як
внутрішніх і зовнішніх факторів, так і з урахуванням ризикованості і дохідності
інвестиційної діяльності, а відповідно до наявних інвестиційних ресурсів та
визначеної інвестиційної стратегії формується інвестиційний портфель
страхової компанії (рис. 3).
Оскільки кожній страховій компанії притаманні такі характерні критерії як
рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності,
особливості формування інвестиційних ресурсів, то інвестиційна стратегія
дозволяє адаптувати інвестиційну діяльність страхової організації до змін її
економічного розвитку.
Таким чином, інвестиційну стратегію страхових організацій слід
розглядати як взаємопов’язану сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів
впливу, що визначають можливість страхових компаній залучати фінансові
ресурси та ефективно розміщувати їх у дозволені законодавством об’єкти
інвестування.
Висновок. У сучасних умовах господарювання інвестиційна стратегія стає
одним з визначальних чинників успішного та ефективного розвитку страхової
компанії, тому якісно розроблена інвестиційна стратегія страховика:
- забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та
інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку
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страховика;
- дає можливість реально оцінити інвестиційні можливості страхової
компанії;

Рисунок 3. Взаємозв’язок факторів впливу на формування
інвестиційної стратегії страхової компанії
- дозволяє максимально використовувати інвестиційний потенціал та
активно маневрувати інвестиційними ресурсами;
- забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних
інвестиційних можливостей, які виникають в процесі змін факторів
зовнішнього ринкового інвестиційного середовища;
- дозволяє прогнозувати можливі варіанти розвитку зовнішнього
інвестиційного середовища та зменшити вплив негативних факторів на
діяльність страхової компанії;
- забезпечує чіткий взаємозв'язок стратегічного, тактичного та
оперативного управління інвестиційною діяльністю страховика;
- визначає рівень конкурентоспроможності страхової компанії на
страховому ринку;
- формує відповідну інвестиційної політику в межах реалізації найбільш
важливих стратегічних інвестиційних рішень [2, с.66-67].
Розроблена інвестиційна стратегія є однією з основних передумов
стратегічних змін загальної організаційної структури управління страховою
компанією та його організаційної культури.
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Ю.І. Гороховська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
УКРАЇНИ
У статті розглянуто поняття банківських ресурсів та структуру ресурсної
бази банків. Проаналізовано сучасний стан ресурсної бази комерційних банків.
Виявлено шляхи стабілізації діяльності банківського сектору загалом та
окремого банку зокрема.
Ключові слова: ресурсна база банків, банківські ресурси, власний капітал,
залучені кошти, запозичені кошти, банк, пасиви.
Постановка проблеми. Нормальне функціонування банківського сектору
потребує збалансованості та достатнього обсягу фінансових ресурсів.
Сукупність різних форм і видів ресурсів у комплексі формують ресурсну базу
окремого банку, яка безпосередньо впливає на його стан фінансової стійкості.
Оптимально сформований портфель фінансових ресурсів банку є передумовою
його прибутковості, підтримки ліквідності й зростання довіри з боку населення.
В умовах обмеженості ресурсів та фінансової кризи постає проблема залучення
і підтримки на певному рівні обсягу капіталу комерційних банків, що є
актуальною і важливою для банківської діяльності та країни загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності
банківських ресурсів, оцінку ресурсної бази банку та вивчення банківської
системи в цілому у своїх наукових працях розглядали такі вчені, як Н. Г.
Антонов, М. А. Гапонюк [2], О.Г. Коренева, О. С. Маташнюк [1], А. С.
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Остапенко [4], І. Ю. Рудь [1], І. Є. Семенча [6], В. І. Успаленко [5] та інші.
Постановка завдання. Метою дослідження є здійснення оцінки сучасного
стану ресурсної бази банків України. Виклад основного матеріалу дослідження.
Одним із найважливіших завдань для забезпечення економічного зростання є
формування ресурсної бази комерційних банків. Загалом під банківськими
ресурсам розуміють сукупність грошових коштів, що перебувають у
розпорядженні банку та використовуються ним для виконання своїх функцій та
операцій. Банківська система має володіти сукупністю ресурсів достатніх як
для кредитування поточних потреб суб'єктів господарської діяльності, так і для
розвитку інвестиційної діяльності, формування відповідних резервів і
підтримки власної ліквідності. Обсяг фінансових ресурсів визначає попит на
фінансовому ринку й безпосередньо впливає на розмір процентних ставок як за
пасивними, так і за активними операціями [1, с. 228].
Ресурси комерційного банку, як і ресурси будь-якого суб'єкта
господарювання, складаються з власних коштів (власного капіталу) та коштів,
наданих у тимчасове користування за певну плату. Останні називають
залученими коштами або зобов'язаннями банку. Вони складаються з
депозитних вкладів різного типу та недепозитних залучень. Депозитні вклади
часто називають основними депозитами або залученими коштами банку.
Недепозитні залучення називають фондами, придбаними на грошовому ринку,
або запозиченими коштами банку. На відміну від інших підприємницьких
структур залучені ресурси банку значно перевищують його власні фінансові
ресурси, що багато в чому визначає специфіку діяльності банку.
Власний капітал банку  це спеціально створені фонди та резерви, які
використовуються банком протягом усього періоду його функціонування і
призначені для поглинання можливих збитків та забезпечення економічної
стабільності банку. Капітал дає змогу банку не тільки покривати можливі
збитки, що виникають внаслідок підприємницьких та портфельних ризиків, а й
максимізувати доходи акціонерів.
Розмір власного капіталу є важливим фактором забезпечення надійності
функціонування банку і має перебувати під контролем органів, що регулюють
діяльність комерційних банків.
Структуру ресурсної бази комерційних банків зображено на рис. 1.
Банківський капітал виконує три основні функції: захисну, оперативну та
регулюючу. Крім того, капітал дає можливість банку залучати на ринку
додаткові фінансові ресурси, забезпечувати ліквідність та знижувати ризики.
Захисна функція капіталу банку полягає в збереженні платоспроможності
банку та забезпеченні інтересів акціонерів і вкладників у разі ліквідації банку.
Хоча більша частина збитків банку покривається за рахунок поточних доходів
банку, а не за рахунок капіталу, капітал таки відіграє роль захисної «подушки».
Він дає можливість банку зберегти платоспроможність та продовжити свою
діяльність навіть тоді, коли банк зазнав значних втрат, які не можуть покрити
поточні доходи.
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Ресурсна база комерційних банків

Власні кошти банку (капітал)
Основний
капітал
-статутний
капітал;
- резервний
капітал;
- інші фонди;
-нерозподілений протягом року
прибуток;
- нерозподілений прибуток
минулих
років.

Додатковий
капітал
-

субордновані
боргові
зобов’язання;
- резерв на
можливі витрати по позиках;
- інші цільові резерви;
- інші кошти.

Зобов’язання банку

Позики

Депозити

Інші
зобов’язання

- позики,
одержані від
НБУ;
- позики,
одержані від
інших кредитних
організацій.

- кошти комерційних
банків, розміщені на
депозитних
кореспондентських
рахунках у
даному
банку;
- кошти під-в
і організацій
на поточних
і вал. рах.

- кошти,
одержані від
випуску
облігацій;
- ресурси,
мобілізовані
за рахунок
створення
взаємних
боргових
зобов’язань
і платіжних
коштів
банку.

Рисунок 1. Ресурсна база комерційного банку
Оперативна функція капіталу має велике значення па початковому етапі
функціонування банку, коли за рахунок власного капіталу здійснюється
придбання приміщень, обладнання тощо. В подальшій діяльності банку
оперативна функція капіталу не має такого визначального значення, як захисна
чи регулююча.
Регулююча функція капіталу є уособленням державної політики в
сфері
банківської діяльності, яка в першу чергу направлена на захист інтересів
вкладників та забезпечення стабільності банківської системи в цілому [2, c.
219].
Таким чином, структура ресурсів окремого комерційного банку є
індивідуальною і залежить від ступеня його спеціалізації, особливості
діяльності, розміру капіталу, кількості і характеру клієнтів, регіональних та
інших факторів.
Аналіз динаміки ресурсної бази банків України подано у табл. 1. Як видно
з таблиці, динаміка формування ресурсної бази українських банків є нестабільною, за період 2015-2016 роках відбувається її зростання до 1 256 299 млн.
грн., що менше, ніж у 2014 році, на 60 553 млн. грн. або на 4,6% та більше, ніж
у 2015 році, на 1914 млн. грн. або на 0,2%.
73

Таблиця 1
Динаміка ресурсної бази банківської системи України протягом 20142016 рр. [3]
Показник

Роки
2014

Відхилення 2016 року від:

2015

2016

2014 року
млн. грн. %

Всього пасиви
банків
Власний капітал, у
т. ч.:
акціонерний капітал

2015 року
млн. грн.

%

1 316 852

1 254 385

1 256 299

-60 553

-4,6

1914

0,2

148 023

103 713

123 784

-24 239

-16,4

20071

19,4

180 150

206 387

414 668

234 518

208 281

1 150 672

1 132 515

-36 314

130,
2
-3,1

-18 157

100,
9
-1,6

Зобов’язання, у т. ч.: 1 168 829
кошти суб’єктів
господарювання

261 372

317 626

369 913

108 541

41,5

52 287

16,5

кошти фізичних осіб

416 371

389 060

437 152

20 781

5,0

48092

12,4

Що стосується формування власного капіталу банківської системи
впродовж розглянутого періоду, то динаміка також нестійка, і у 2015 році
відносно 2014 року його розмір скорочується на 44 310 млн. грн. або на 30%, у
2016 році відносно 2014 року скорочується на 24 239 млн. грн. або на 16,4%,
але порівняно з 2015 роком навпаки зростає на 20 071 млн. грн. або на 19,4%. З
огляду на значні обсяги докапіталізації ряду банківських установ та
виключення з порядку розрахунку статистичних показників НБУ банків, що
визнано неплатоспроможними, обсяг власного капіталу банківської системи
протягом 2016 року збільшився на 19,4% та станом на 01.01.2017 р. складає
123,78 млрд. грн. Адекватність регулятивного капіталу станом на 01.01.2017 р.
є дещо вищою за граничний мінімум (10%) та складає 13%.
Акціонерний капітал банків України протягом трьох років має динаміку до
збільшення, і його розмір виріс за цей період на 234 518 млн. грн. або у 2,3
рази. Це пов’язано зі впровадженням НБУ програми докапіталізації банків.
Зобов’язання банківської системи протягом аналізованого періоду
зменшилися з 1 168 829 млн. грн. у 2014 році до 1 132 515 млн. грн.
у
2016 році, що менше на 36 314 млн. грн. або на 3,1%. Зауважимо, що впродовж
аналізованого періоду зросли кошти суб’єктів господарювання з 261 372 млн.
грн. у 2014 році до 369 913 млн. грн. у 2016 році, що більше на 108 541 млн.
грн. або на 41,5%, така динаміка є досить позитивною. Кошти фізичних осіб
також поступово збільшуються з 416 371 млн. грн. у 2014 році до 437 152 млн.
грн. у 2016 році, що більше на 20 781 млн. грн. або на 5%. Наведена динаміка є
позитивною і свідчить про поступове повернення довіри до банківської
системи України з боку населення [4, с. 769].
Таким чином, динаміка формування ресурсної бази банківської системи
України у 2014-2015 роках взагалі є негативною, оскільки відбувається
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скорочення як загальних ресурсів банків, так і їх складників  власного
капіталу та зобов’язань. Але вже впродовж 2016 року ситуація дещо
стабілізується і відбувається хоча і незначне, але зростання загальної суми
банківських ресурсів відносно 2015 року, у тому числі зростає розмір власних
ресурсів. Все вище наведене свідчить про незначне покращення фінансової
стійкості банківської системи у 2016 році.
Банки є однією з найважливіших структур фінансових установ ринкової
економіки. Вони є установами, що займаються організацією міжгосподарських
розрахунків у грошовій формі, зберігають тимчасово вільні кошти юридичних і
фізичних осіб, надають кошти в кредит за потреби в грошових ресурсах [5, с.
198].
На рис. 2 подано динаміку кредитів та депозитів банківської системи
України у 2014-2016 роках, а також динаміку зміни коефіцієнта
співвідношення депозитів та кредитів.
У 2014-2016 роках відбувається динаміка скорочення кредитів, наданих
банківською системою України, і у 2016 році їх сума становить 1 005 923 млн.
грн., що менше, ніж у 2014 році, на 435 млн. грн. або на 0,04% та менше, ніж у
2014 році, на 3845 млн. грн. або на 0,4%. Розмір депозитів банківської системи
поступово зростає і у 2016 році становить 807 065 млн. грн., що на 129 322
млн. грн. або на 19,1% більше, ніж у 2014 році, та на 100 379 млн. грн. або на
14,2% більше, ніж у 2015 році. Поступове зростання суми наданих депозитів
банківської системи у 2014-2016 роках є позитивним явищем.
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Рисунок 2. Динаміка кредитів та депозитів у банківській системі України у
2014-2016 рр., млн. грн. [3]
Динаміка коефіцієнта співвідношення депозитів та кредитів банківської
системи України у 2014-2016 роках є якісною і у
2014 році становить 0,67,
тобто депозити покривають кредити на 67%. У 2015 році відбулося зростання
до 70%, а у 2016 році співвідношення становить 0,80, що свідчить про покриття
депозитами кредитів на 80%. Це свідчить, що загалом формування кредитних
ресурсів банківської системи країни в основному відбувається за рахунок
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депозитних ресурсів, але також залучаються і недепозитні ресурси (за
розглянутий період їх частка коливається з 33% до 20%).
Для здійснення більш ефективного управління депозитними ресурсами
комерційним банкам необхідно вирішити наступні завдання: по-перше,
визначити пріоритетних клієнтів, тобто клієнтів, які забезпечать більшу
стабільність депозитної бази та більш високий залишок на своєму рахунку; подруге, визначити оптимальну кількість клієнтів, яких необхідно залучити для
підтримання заданого обсягу депозитної бази; по-третє, проводити роботу
щодо залучення потенційних клієнтів, однак продовжувати утримувати старих
клієнтів; по-четверте, проводити гнучку цінову політику в розрізі окремих
клієнтів, враховуючи ситуацію на ринку.
Комерційним банкам слід звернути увагу не тільки на цінові методи при
залученні депозитів, а також на нецінові, серед яких реклама, спрощене та
швидке обслуговування клієнтів, розширення спектра пропонованих банком
послуг, додаткові види безкоштовних послуг, розташування відділень у місцях
максимально наближених до клієнтів, пристосування графіка роботи до потреб
клієнтів.
Сьогодні формування ресурсної бази банків є одним із пріоритетних
завдань для забезпечення економічного зростання країни. Банківський сектор
повинен мати у розпорядженні достатній обсяг ресурсів для операцій
пов’язаних з кредитуванням поточних потреб діяльності господарюючих
суб’єктів, а також для стимулювання інвестиційної діяльності, утворення
необхідних резервів і підтримки рівня ліквідності. Достатній обсяг ресурсів
банку істотно впливає на рівень процентних ставок за активними та пасивними
операціями [6, с. 792].
Висновки. Кризовий стан банківської системи України викликаний
наявністю проблем як на макро-, так і на мікрорівні. Ці проблеми прямо чи
опосередковано впливають на стан формування ресурсної бази банків.
Оптимальне формування ресурсної бази банку та ефективне управління в
подальшому
забезпечує
підтримку
ліквідності,
платоспроможності,
прибутковості та стійкості установи. Динаміка формування ресурсної бази
банківської системи України у 2014-2015 роках взагалі є негативною, оскільки
відбувається скорочення як загальних ресурсів банків, так і їх складників 
власного капіталу та зобов’язань. Але вже впродовж 2016 року ситуація дещо
стабілізується і відбувається хоча і незначне, але зростання загальної суми
банківських ресурсів відносно 2015 року.
Для нормального функціонування банківського сектору комерційним
банкам необхідно використовувати всі можливі заходи, які стимулюють
залучення коштів та звернути увагу як на цінові так і нецінові методи. А також
приділяти більшу увагу розробці найбільш ефективних напрямів розміщення
ресурсів з найменшими втратами, підтримка різного типу прогресивних
інноваційних проектів. Потрібно переглянути ведення депозитної та
дивідендної політики, обмежити можливість зростання ризикових активів
шляхом їх диверсифікації, залучення надійних клієнтів.
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Н.М. Деревіцька
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИСКОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
У статті автором висвітлено шляхи підвищення ефективності фіскального
механізму в забезпеченні прискорення соціального розвитку України, яким є
зниження фіскального тиску на фонд оплати праці. Доведено, що
реформування системи соціального захисту допоможе зменшити видатки
державного бюджету та покращить рівень життя незахищених верств
населення.
Ключові слова: соціальна сфера, фіскальний механізм, бюджетно-податкова
сфера, податковий тягар, негативний прибутковий податок
У сучасних умовах розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки
першочерговим постає питання забезпечення функціонування соціальної сфери.
Соціальну сферу розглядають як основу розвитку національної економіки.
Фінансове забезпечення соціального розвитку країни нерозривно пов’язане з
фіскальним механізмом. Адже фіскальний механізм являє собою процес
акумуляції податкових надходжень до бюджету та розподіл бюджетних коштів
на складові соціальної сфери. Так, якщонавіть податкових надходжень буде
достатньо в бюджеті та виконуватимуться всі функції та принципи такої
складової фіскального механізму як податковий механізм, рівень соціального
розвитку буде залежати від ефективного розподілу бюджетних видатків на
складові соціальної сфери. Таким чином, держава має забезпечити відповідну
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якість надання соціальних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У податковому аспекті питання
щодо становлення та розвитку податкової політики та функціонування
податкового механізму досліджували такі видатні вчені-науковці, як: Ю.
Алескерова, В. Андрущенко, В. Дем’янишин, В. Дюрядін, А. Крисоватий, М.
Кучерявенко, С. Юрій тощо. Разом з тим в сучасній економічній літературі не
знайшли достатнього відображення результати напрацювань науковцівта
практиків щодо розбудови фіскального механізму розвитку соціальної сфери
України, що визначає актуальність теми обраного дослідження.
Фіскальний механізм відіграє важливу роль у створенні умов для
ефективного функціонування соціальної сфери, адже за допомогою фіскальних
інструментів забезпечується надходження до бюджету коштів, достатніх для
задоволення державних та соціальних потреб. Головнезавдання фіскального
механізму, з одного боку, полягає у встановленні оптимальних податків, які не
стримуватимуть розвиток соціальної сфери, а з іншого – у забезпеченні
надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення соціальних
потреб. Таким чином, розвиток соціальної сфери безпосередньо пов'язаний з
фіскальним механізмом і вдосконалення обох сфер має здійснюватися
послідовно.
У бюджетно-податковій сфері сьогодні надзвичайно багато проблем. Це
зокрема, безсистемність змін у податковому законодавстві; наявність та істотне
збільшення кількості необґрунтованих пільг та їх користувачів; значне
розширення повноважень і функцій Державної фіскальної служби України
тощо [1, с. 151]. Крім зазначених вище проблем, фіскальними факторами, що
стримують соціальний розвиток країнивиступають:
- неефективна система адміністрування податків та зборів, яка не в змозі
в повному обсязі забезпечити наповнення бюджету, зменшити рівень тіньової
економіки, задовольнити одночасно як потреби органів фіскальної служби, так
і бажання платниківподатків;
- значний податковий тиск на платників податків (41,5 % у 2017р.);
- нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що
призводить до високих податкових ризиків для платників податків й обмежує
можливість середньо- і довгостроковогопланування;
- високий рівень ухилення від сплати податків (рівень тіньової
економіки у 2016 р. становив близько 42 %, що є основною причиною
ухилення від сплатиподатків);
- невиконання фіскальним механізмом функції згладжування
соціальноїнерівності.
Причинами наведених вище проблем, на нашу думку, є нестабільна
нормативно-правова база оподаткування й суперечливість окремих
законодавчих норм та нераціональна система податкових пільг, що залишає
можливості для ухиляння від сплати податків та збільшення різниці в доходах
між різними категоріяминаселення.
Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України
відзначено, що для побудови ефективного фіскального механізму необхідним є
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скорочення значної частини неефективних індивідуальних пільг, спрямованих
на конкретні групи населення (схвалено Постановою Верховної Ради України
№ 916-XIV від 13.07.1999 р.) [5]. Водночас повна відмова від використання
податкових пільг теж є недоцільною, оскільки вони забезпечують унікальні
можливості для держави щодо цілеспрямованого вирішення різноманітних
соціальних проблем. Однак, принцип справедливості системи оподаткування
порушується коли податкові пільги мають необґрунтований характер дії, що є
причиною недовіри до функціонування фіскальногомеханізму.
Перекладення податкового тягаря на громадян негативно відображається
на показниках споживання населення. Якщо зіставити рівень податкового
навантаження в Україні із ситуацією в інших державах, то виявляється, що суть
проблеми не стільки у високих податкових ставках, скільки у нерівномірності
оподаткування, яка породжена надмірними пільгами різного роду; у звільненні
від оподаткування тощо. Отже, наведення порядку у системі пільг має стати
першим реальним і конструктивним кроком до зменшення податкового тиску й
рівномірного розподілу податку між платникамиподатків.
Послаблення фіскального тиску на платників податків може відбуватись
шляхом зниження ставок податку на доходи фізичних осіб і податку на додану
вартість, а також нарахувань на фонд оплати праці.
Так, податок на доходи фізичних осіб впливає на рівень життя населення,
а ставки зазначеного податку знижують фіскальне навантаження шляхом
застосування прогресивного оподаткування та неоподаткованого мінімуму.
Дослідження питань удосконалення податку на доходи фізичних осіб має
важливе значення для підвищення рівня життя населення, прискорення
соціально-економічного розвитку України. Система адміністрування податку на
доходи фізичних осіб повинна виконувати якфіскальну, так і регулюючу
функцію. Тобто за рахунок даного податку повинна відбуватись як акумуляція
фінансових ресурсів у бюджеті, так і зростання рівня захищеності найбіднішої
частини населення. Для цього необхідно впровадити таку шкалу ставок податку
на доходи фізичних осіб, яка б не ліквідувала у громадян з помірно високим
рівнем доходів стимули щодо збільшення їх капіталу.
На наш погляд, існує декілька ефективних напрямів удосконалення
фіскального механізму України. Досить продуктивним, може бути
диференціація ставки податку на доходи фізичних осіб, що сприятиме
нагромадженню заощаджень платниками податків. Така диференціація дасть
змогу усунути диспропорції між доходами різних категорій населення.
Справляння податків з використанням прогресивної системи
оподаткування є важливим складовим елементом боротьби з соціальною
нерівністю та відповідає передовій практиці податкових систем у переважній
більшості країн світу таких, як США, Великобританія, Швеція тощо.
Дослідження закордонного досвіду щодо прогресивного оподаткування
показують,
що
більшість
країн
користується
прогресивною
шкалоюоподаткування, оскільки вона стимулює попит на масові товари і
послуги, водночас скорочуючи на предмети розкоші.
Одним із показників, який повинен регулювати встановлення податкових
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ставок, на нашу думку, є розмір доходів найбіднішої та найбагатшої частини
населення та визначення співвідношення між ними. Даний показник має
характер соціальної справедливості та є результатом ефективного
функціонування економіки країни. Найбагатші верстви населення, сплачуючи
державі надлишки своїх доходів, мають при цьому достатній розмір фінансових
ресурсів для споживання та задоволення своїх потреб. Частину доходів, яку
забирають у багатих, перерозподіляють на користь бідних верств, що стимулює
загальний попит на товари і послуги. Тобто держава розпоряджається
надлишком коштів, які було вилучено у багатих верств населення, більш
раціонально, ніж приватні особи.
Система прогресивного оподаткування дозволяє коригувати розподіл
матеріальних благ з метою досягнення соціальної справедливості. У
перспективі, така система дозволить поступово зменшити розрив між доходами
10% найбагатших громадян та 10% найбідніших громадян, що дозволить
знизити соціальну напругу у суспільстві та нівелює загрози соціальній
стабільності в суспільстві і частково національній безпеці. Важливо відзначити,
що перевищення співвідношення доходів найбагатших громадян до доходів
найбідніших громадян у 10 разів і більше є реальною загрозою підтримки миру
і злагоди у суспільстві. У зарубіжних країнах, де соціальна сфера є серед
пріоритетних, як наприклад, Швеція,
Данія, Норвегія, за допомогою
державного регулювання таке співвідношення протягом останніх двох років
підтримується на рівні 4-5 разів, у Білорусі воно становить близько 4, у
Російській Федерації – 17, в Україні цей показник перевищує 10[6].
Найбідніше населення країн ЄС або взагалі не сплачує податок на доходи
фізичних осіб, або сплачує невелику його частку, що є прикладом ефективного
застосовування принципу соціальної справедливості податкових систем. У
високорозвинених зарубіжних країнах кількість дітей, спосіб оподаткування,
сімейний стан платника податку тощо впливає на систему оподаткування (а
саме на дохід, який не оподатковується). У таких країнах, як Ірландія, Корея,
Мексика, Туреччина середньозважена величина граничного доходу
(неоподатковуваного мінімуму), з якого починається сплачуватись податок на
доходи фізичних осіб, становить 30% від середньої заробітної плати у
виробничому секторі [4]. Застосування зазначеного зарубіжного досвіду в
Україні, на нашу думку, дало б можливість знизити податкове навантаження на
доходи малозабезпечених верствнаселення.
Як засвідчує практика розвинутих держав світу, в міру зниження видів,
кількості та ставок податків в економічному житті країни починається процес
активізації.
При
цьомунамагається
легалізуватися
«прихований
капітал»,прискорюються фінансово-банківські операції, а через визначений час
до бюджету починають надходити ще більші доходи.
Фіскальний механізм має бути спрямований на зменшення фіскального
тиску на доходи найменш захищених верств населення. Так, необхідно
збільшити можливості отримання податкової соціальної пільги для
малозабезпечених верств населення, ввести комплекс додаткових податкових
пільг для громадян із низьким доходом, які мають малолітніх дітей тощо.
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Необхідно коригувати фіскальну політику, узгоджуючи її з політикою
зайнятості, у спосіб стимулювання розв’язання демографічного питання та
детінізації заробітної плати, запровадивши систему податкових пільг для
працюючих членів сім’ї, взявши до уваги світовий досвід гармонізації
соціальної та податкової політики в частині диференціації нарахувань на
зарплату залежно від сімейного статусу особи та кількості дітей у родині
(найвищі – в бездітних одинаків). Сім’ям з однією дитиною, на нашу думку,
доцільно встановити податок у розмірі 13%, а двох і більше дітей – 10% доходів
її працюючих членів; систему заохочень для підприємств, які
працевлаштовують членів сімей з дітьми із соціально вразливих груп. Для
вирішення зазначених вище проблем необхідно, на нашу думку, спочатку
переглянути розмір прожиткового мінімуму та збільшити його, враховуючи те,
що розмір податкової соціальної пільги залежить від розміру прожиткового
мінімуму, який в Україні є заниженим, а основні положення, які визначають
порядок формування споживчого кошика і використання прожиткового
мінімуму встановлені Законом України «Про прожитковий мінімум» № 966XIV у 1999 р. [3]. Також необхідно розширити розміри доходів населення, що
даватимуть змогу одержувати податкову соціальну пільгу, та збільшити
виплати заробітної плати офіційно. Адже розмір податку на доходи фізичних
осіб, який сплачує працівник буде компенсований шляхом отримання
податкової соціальної пільги. При встановленні діапазону доходів громадян,
який дає право на отримання податкової соціальної пільги необхідно
враховувати те, що вилучатись може лише та частина доходу, якайде на
заощадження і не повинна стосуватись витрат на споживання продуктів чи
послуг. Врахування зазначених пропозицій є, на нашу думку, одним із шляхів
зниження податкового тиску на малозабезпечені верстви населення та зняття
соціальної напруженості.
Ще одним напрямом забезпечення принципу соціальної рівності та
гідного рівня життя малозабезпечених верств населення, на нашу думку, є
запровадження в Україні негативного прибуткового податку. Так, перелік
інструментів підтримки соціальної сфери доцільно було б доповнити таким
інструментом, як негативний прибутковий податок (negative income tax – NIT),
який був розроблений британським політиком Джульєтта Ріс-Вільямс в 1940
році [7], а пізніше (1962) доповнений в США Мілтоном Фрідманом [8].
Основна ідея Фрідмана була позбутися програм бідності, таких, як продовольчі
талони, житлові субсидії, допомоги по безробіттю та інших. Замість цього він
хотів зосередити готівку в руках людей з низьким доходом через негативний
прибутковий податок. Фундаментальним висновком Фрідмана (поділяє
більшість економістів) є те, що грошові кошти, спрямовані на бідних, є
економічно ефективнішими, ніж роздавати мільярди в цільові програми, такі як
талони на харчування таінше.
В економіці, негативний прибутковий податок (NIT) є прогресивним
інструментом прибуткового податку, де люди, які заробляють нижче певної
суми отримують додаткову виплату від уряду замість того, щоб платити
податки уряду. За допомогою NIT можна гарантовано доповнити мінімальну
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систему доходів.
При застосуванні негативного прибуткового податку встановлюється
відповідний поріг, при якому громадянин, який заробляє нижче цієї суми не
сплачує ніяких податків. Наприклад, припустимо, що сума 10 000 $ –
законодавчо встановлений поріг, відповідно до якого, якщо громадянин
зароблятиме саме 10 000 доларів США або менше протягом одного року, то він
не буде платити ніяких податків. Тільки тоді, коли заробітна плата перевищить
цю суму, буде сплачуватись податок на прибуток.
Відповідно до пропозицій Фрідмана, люди, які заробляють певний рівень
доходу не обкладаються податками; а ті, хто заробляє більше, ніж встановлено
законодавчо, сплачує частину свого доходу вище цього рівня; а ті, хто заробляє
нижче, отримують виплату пропорційно їх дефіциту. Це, на думку Фрідмана,
призводить до скорочення відмінностей між бідними і багатими, що є сьогодні
актуальним у нашій країні. Таким чином, негативний прибутковий податок
призначений виконувати переважно соціальну функцію. Адже, забезпечення
добробуту населення є на сьогоднішній день одним з найбільш проблемних
елементів нашогоуряду.
Негативний прибутковий податок, на нашу думку, є альтернативою
поточних програм соціального забезпечення. Варто зазначити, що негативний
прибутковий податок дає позитивний ефект тільки при усуненні всіх існуючих
програм соціальної допомоги. Негативний прибутковий податок, у поєднанні з
поточною системою податку на доходи фізичних осіб, дозволить уряду зібрати
податки для надання послуг населенню, а також забезпечити мінімальний
рівень доходу для всіхгромадян.
Важливо розуміти також, що негативний прибутковий податок буде
працювати тільки тоді, коли він повністю замінить всі програми соціального
розвитку, які є в країні. Запропонована система має ймовірність зменшення
ухилення від сплати податків, так як всі будуть зобов'язані подавати податкову
декларацію. Таким чином, запровадження в Україні негативного прибуткового
податку, на наш погляд, сприятиме досягненню гідного рівня життя
малозабезпечених верств населення та забезпеченню принципу соціальної
рівності та справедливості.
Наступним шляхом підвищення ефективності фіскального механізму в
забезпеченні прискорення соціального розвитку України є зниження
фіскального тиску на фонд оплати праці. З однієї сторони, це є одним із шляхів
виведення коштів із тіньового рівня економіки. З іншої сторони, лише
зменшення загального фіскального тиску на фонд оплати праці – шляхом
зниження ставки податку на доходи фізичних осіб – не може бути достатнім
стимулом для виведення економіки з тіні. Адже в системі державних фінансів
залишається нерозв'язаним цілий ряд проблем: високий рівень відрахувань
щодо єдиного соціального внеску, незавершеність реформи пенсійного
забезпечення тощо. Зростання доходів населення в офіційному секторі
економіки неможливе без реформування системи нарахувань на фонд оплати
праці. При цьому необхідним є як істотне скорочення обсягів нарахувань, так і
реальне спрощення їх адміністрування. Проте зростання заощаджень населення
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як результат послаблення податкового тиску – це тільки половина кроку на
шляху до вирішення проблем [2].
Однак Урядом країни вже зроблено перші кроки щодо вирішення даних
проблем. Так, якщо проаналізувати зміни, які відбулися відповідно до Закону
України № 909-VII від 24.12.2015 р. щодо нарахування та сплати єдиного
соціального внеску, то варто зазначити, що з 2016 р. встановлюється єдина
ставка нарахування – 22%. Дана ставка застосовується до всіх видів доходів,
крім спеціальної ставки нарахування єдиного соціального внеску для інвалідів –
8,41. Відповідно до Закону № 909-VII скасовано утримання єдиного
соціального внеску з доходів найманих працівників, що сприятиме підвищенню
показників розвитку соціальної сфери. Так, за рахунок зменшення вирахувань,
заробітна плата, а відповідно, і доходи працівників збільшуються, що впливає
на підвищення купівельної спроможності, задоволення потреб, рівень життя та
добробуту населення. Як бачимо, зменшено ставки єдиного соціального внеску
по всіх видах доходів. Це, на нашу думку, є позитивним кроком на шляху до
зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці та виведення
коштів з тіньового сектра економіки. Рівномірний розмір єдиного соціального
внеску між платниками податків вплине на обсяги його надходжень. Однак
зміни щодо єдиного соціального внеску позитивно вплинуть на розмір доходів
працівників. Так, за рахунок зниження ставки єдиного соціального внеску
збільшується розмір доходів. Це в свою чергу сприятиме задоволенню
соціальних потреб, підвищенню рівня гарантій та соціального розвиткукраїни.
Також особливе значення серед інструментів фіскального механізму, які
впливають на рівень життя населення, належить непрямим податкам, а саме
ПДВ. Адже даний податок прямо впливає на ціну споживчих товарів і послуг.
Для зменшення негативного впливу фіскального механізму на найменш
захищені верстви населення необхідно знижувати ставки ПДВ на групу
соціальних товарів і послуг (харчування, ліки тощо). Адже потрібно захистити
тих, хто найбільше цього потребує. Диференціація розміру ставок з ПДВ в
міжнародній практиці, враховуючи корисність товару, є наслідком
економічного ефекту, який є рівнозначним при надання податкових пільг.
Беручи до уваги важливість реалізації у суспільстві принципів соціальної
справедливості які передбачають адекватний перерозподіл матеріальних благ в
суспільстві, в Україні виникає необхідність введення окремого податку на
товари та майно, що являються предметами розкоші. Запровадження даного
податку відповідатиме передовій світовій практиці та дозволить акумулювати
додаткові кошти для направлення їх у соціальну сферу. Кошти, отримані від
оподаткування предметів розкоші, слід акумулювати в державному бюджеті
України та використовувати винятково для надання соціальної допомоги та
здійснення соціальних виплат громадянам України, а також надання фінансової
підтримки Пенсійному фонду України.
Враховуючи при цьому додаткові бюджетні витрати такі заходи можуть
бути компенсовані посиленням рівня оподаткування багатих верств населення.
Як приклад, це може бути підвищення ПДВ і акцизів на предмети розкоші.
Введення прогресивної системи оподаткування та податку на предмети розкоші
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сприятиме реалізації в Україні принципу соціальної справедливості та стане
додатковим джерелом надходжень до бюджету країни. Соціально незахищені
верстви населення отримають додаткову матеріальну підтримку за рахунок
заможних людей, що сприятиме розбудові України як соціальної держави
відповідно до КонституціїУкраїни.
З усього вищезазначеного можна зробити наступні висновки: по- перше,
для фіскального механізму в Україні характерною є перевага наповнення
бюджету за рахунок податкових надходжень; по-друге, з одного боку, ця
перевага в своєму кількісному визначенні свідчить про високий рівень
залежності доходної частини бюджету країни від податків, з іншого боку,
якісна структура податкових надходжень до доходної частини бюджету знову і
знову підтверджує факти падіння реальних доходів населення, недосконалості
податкового законодавства, низького рівня доходів громадян тощо. Тому
Україна потребує створення адекватного фіскального механізму, що
максимально враховуватиме сучасні тенденції розвиткуекономічнихпроцесів, а
не просто копіюватиме ту чи іншу модель, що застосовується в країнах світу.
Отже, основними напрямами підвищення ефективності фіскального
механізму в забезпеченні прискорення соціального розвитку України є: перехід
від надання пільг та дотацій до адресної допомоги або, як вже зазначалось,
запровадження
негативного
прибуткового
податку,
удосконалення
законодавства у соціальній сфері, скорочення переліку неефективних
соціальних виплат, зменшення монополізації держави на ринку соціальних
послуг тощо. Таким чином, реформування системи соціального захисту
допоможе зменшити видатки державного бюджету та покращить рівень життя
незахищених верств населення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
У статті охарактеризована сутність та відмінності категорій позик та
кредитів. Узагальнено підходи щодо визначення якості кредиту. Досліджено
методичні підходи до формування резервів за кредитними операціями банків в
умовах світового розвитку.
Ключові слова: резерви; кредитні операції; банк; ступень ризику.
Важливе місце в структурі джерел ресурсів кредитних установ займають
депозити юридичних осіб різних форм організації і власності, державних
установ та фізичних осіб. Від обсягів та стабільності формування депозитної
бази в значній мірі залежить стабільність діяльності як окремих кредитних
установ, так і кредитної системи в цілому. Тому дослідження формування
резервів кредитної діяльності комерційних банків, що впливають на динаміку і
структуру депозитів та кредитів, є досить актуальним.
Проблемним питанням сутності та організації формування резервів
кредитних операцій комерційних банків приділяється значна увага таких
науковців, як О.Ф. Андросова, Н.В. Грапко, Т.Ф. Григораш, І.М. Дугін,
Н.К. Жукова, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, Д.В. Смолич, А.В. Череп, Н.М. Чиж
та ін. Однак, незважаючи на досягнення провідних вчених, існує потреба
поглибленого аналізу особливостей сучасного стану та пошуку шляхів
удосконалення системи резервів кредитних операцій комерційних банків
України.
Метою даного дослідження є виявлення тенденцій та особливостей
формування резервів кредитних операційкомерційних банків в Україні в умовах
світового розвитку кредитної системи.
У світовий практиці класифікація банками кредитів за ступенем ризику
ґрунтується на нормах пруденційного регулювання центрального банку. У
різних країнах застосовуються різні класифікації, проте більшість із них
ґрунтується на системі Інституту міжнародних фінансів [3, с. 165]. Вона
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включає 5 категорій кредитів і позик:
- стандартні – кредит є надійним, та усі виплати основної суми і відсотків
по ньому робляться своєчасно, проблем із його погашенням у поточній ситуації
не передбачається, очікується повне погашення;
- кредити, що вимагають підвищеної уваги (потенційно неблагополучні)
- за такими кредитами, якщо ситуація не буде виправлена, можуть
виникнути сумніви відносно повного погашення. Такий кредит вимагає
пильнішої уваги з боку працівників банків;
- нестандартні – їх повне погашення є сумнівним з огляду на недостатній
захист (наприклад, внаслідок зменшення чистої вартості капіталу боржника або
заставного забезпечення), і/або виплата відсотків або основної суми, або і того,
і іншого, прострочена більше ніж на 90 днів. Такі активи характеризуються
наявністю принципових, чітко виражених недоліків, які, якщо не будуть
виправлені, можуть зі значною вірогідністю привести до збитків;
- сумнівні – їх повне стягнення/ліквідація, зважаючи на поточне
положення є маловірогідними, і/або виплата відсотків або основної суми, або і
того, й іншого, прострочена більше ніж на 180 днів. Активи в цій категорії
вважаються неблагополучними активами, але ще не рахуються повністю
безнадійними, оскільки є можливості для їх реструктуризації;
- безнадійні (такі, що підлягають списанню) – фактично не підлягають
стягненню, і/або виплата основної суми або відсотків, або і того, й іншого,
прострочена більше ніж на один рік.
Указана деталізована класифікація кредитів використовується країнами з
менш розвиненими системами нагляду, оскільки за ними простіше здійснювати
поточний контроль, вони забезпечують більшу порівнянність, створюють
рівніші умови для банків, сприяють кращому розумінню питання
громадськістю і спрощують складання статистичних показників для
документарного нагляду і звітування.
У деяких країнах існують нормативні системи, які встановлюють
визначення для класифікації кредитів і позик за різними категоріями, виходячи
з вірогідності дефолту, а основний упор робиться на відповідальність
керівництва за класифікацію кредитів і позик і встановлення обсягу
створюваних резервів [2, с. 112]. Органи нагляду та аудиту при цьому
зосереджують свою увагу на контролі за адекватністю внутрішніх оцінок і
процедур самих банків, а також на тому, наскільки добре вони застосовуються.
Залежно від країни, від банків може або вимагатися створення власної системи
класифікації, або їм можуть надаватися базові визначення неблагополучних
активів із мінімальними рекомендаціями відносно належного обсягу створених
резервів або взагалі без них. Найбільш поширеною є світова практика, коли
наглядові органи вимагають зниження класифікації усіх кредитів одному
боржникові, якщо один із цих кредитів класифікується як неблагополучний.
Однак існує практика окремої оцінки кожного кредиту боржника, або це
питання залишається на розсуд банків. Заставне забезпечення і гарантії є
збалансованими інструментами, що покликані зменшувати кінцеві збитки за
неблагополучними кредитами, але існують широкі відмінності їх використання
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в практиці нагляду.
У деяких юрисдикціях вид і сума заставного забезпечення і гарантій
можуть враховуватися при ухваленні рішення: про віднесення кредиту до
категорії неблагополучних кредитів і позик; про суму відшкодувань, а
відповідно, і про класифікацію кредиту; про обсяг необхідних створюваних
резервів. Нерідко регламентуються види прийнятного заставного забезпечення і
їх вартісна оцінка, а заставному забезпеченню у формі нерухомості часто
приділяється особлива увага. Іноді ліквідність заставного забезпечення і
можливість фактичного виконання гарантій позначаються на класифікації і
створенні резервів. Наприклад, може допускатися віднесення активу до
категорії з вищою надійністю, якщо заставним забезпеченням по ньому є
ліквідні цінні папери, а у випадку нерухомості може передбачатися зниження
вартісної оцінки заставного забезпечення (у тому числі до нуля) у міру
збільшення періоду неплатежів за кредитом[4, с. 77].
В окремих країнах якість кредиту оцінюється за його власними
характеристиками, незалежно від заставного забезпечення і гарантій, яке може
бути пов'язане з рядом різних боржників, мати різні умови, потоки платежів,
терміни погашення, вірогідність отримання коштів, відмінну від первинного
кредиту. На практиці поширеним є підхід, при якому зниження вартості
заставного забезпечення або гарантій по кредиту не вважається основою для
віднесення кредиту до категорії неблагополучних кредитів і позик, хоча в таких
випадках може бути виправдане привласнення кредиту статусу потенційно
неблагополучного.
До реструктурованих проблемних кредитів і позик відносяться такі
кредити і позики, за якими у зв'язку з фінансовими труднощами боржника
кредитор надає пільги, які інакше не мали би місця. Реструктуризація і
виділення нових позикових коштів для покриття неплатежів по старших боргах
можуть приховувати вади кредитів, а тому деякі органи регулювання
встановлюють правила визначення реструктурованих проблемних кредитів і
позик, щоб перешкоджати подібній практиці. Хоча виплати по
реструктурованих проблемних кредитах і позиках можуть тривати, для цілей
створення резервів вони часто вважаються ідентичними неблагополучним
активам до тих пір, поки не буде встановлено, що платежі мають регулярний
характер, після чого може бути підвищена категорія таких кредитів.
Відповідно до Базельських угод, усім банкам рекомендується розкривати
загальну інформацію про сукупні валові відкриті кредитні позиції без
урахування дії чинників пом'якшення кредитного ризику, таких як заставне
забезпечення. У разі загального поліпшення ринкових умов запозичення банки
можуть переглянути умови кредитів своїм клієнтам, без будь-якого зв'язку з
недоліками самих кредитів. Така реструктуризація не призводить до віднесення
кредиту до нижчої категорії або до створення резервів. Тому правила повинні
дозволяти розмежовувати реструктуризацію проблемних активів і вигідну
реструктуризацію надійних активів.
Найбільш поширеним є щоквартальний аналіз кредитів для цілей їх
класифікації, з більшою періодичністю проводитися аналіз великих відкритих
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позицій або активів, які вважаються менш надійними.
Світова практика свідчить про значні відмінності у методичних підходах
до визначення обсягів резервів за кредитними операціями. У країнах, що
розвиваються, встановлено обов'язкові правила класифікації кредитів,
визначаються конкретні рівні створення резервів для простоти їх формування і
контролю, а їх дотримання забезпечується правовими санкціями. Навпаки, у
країнах, які орієнтуються на використання загальних рекомендацій з
класифікації, розміри створюваних резервів, як правило, засновані на оцінках
вірогідних збитків, іноді на базі внутрішніх моделей і оцінок вірогідності
дефолту і збитків у разі дефолту. У країнах останньої категорії може
допускатися встановлення розмірів створюваних резервів у рамках деяких
діапазонів [5, с. 55].
Резерви за кредитними операціями поділяються на загальні
(відображають суму збитків, які можуть бути понесені по портфелю) і
спеціальні (відображають знецінення неблагополучних активів). Динамічний
створений резерв є різновидом загального створеного резерву, який міняється
протягом економічного циклу. Він нарощується в сприятливій економічній
ситуації і витрачається в періоди спадів, щоб забезпечити достатні резерви
протягом усього терміну існування фінансового інструменту. Створення
динамічних резервів є новою концепцією.
У більшості країн світу дозволяється використовувати заставне
забезпечення для зменшення об'єму створюваних резервів, але не існує простої
і однозначної відповідності між ринковою вартістю заставного забезпечення і
компенсацією, яку воно може забезпечувати.
Відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 39
«Фінансові інструменти; визнання й оцінка» [6], знецінення позик може бути
реалізовано не лише через створення резервів, а безпосередньо через
зменшення балансової вартості позики. Якщо в наступному періоді сума збитку
від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно
пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності
(наприклад, покращання кредитного рейтингу боржника), то попередньо
визнаний збиток від зменшення корисності слід сторнувати (прямо або
коригуючи рахунок резервів). Суму сторнування слід визнавати у прибутку чи
збитку.
Відповідно до діючого раніше законодавства банк визначав категорію
кредитної операції (стандартна, під контролем, субстандартна, сумнівна,
безнадійна) на підставі оцінки фінансового стану (класу) позичальника і
характеру обслуговування боргу позичальником. На підставі класифікації
валового кредитного ризику та враховуючи прийнятне забезпечення, банк
визначав чистий кредитний ризик за заборгованістю за кожною кредитною
операцією і зважував його на встановлений коефіцієнт резервування, який
залежав від валюти кредиту (національна, іноземна) та наявності у
позичальника джерел надходження валютної виручки.
Відповідно до діючого у поточний час Положення НБУ банк із метою
формування резерву за активами/наданими фінансовими зобов'язаннями
88

здійснює оцінку їх ризиків і класифікує за такими категоріями якості: І
(найвища) – немає ризику або ризик є мінімальним; ІІ – помірний ризик; ІІІ –
значний ризик; IV – високий ризик; V (найнижча) – реалізований ризик.
Заборгованість
за
активами/наданими
фінансовими
зобов'язаннями,
віднесеними до V категорії, є безнадійною[6].
Класифікація кредитів за категоріями якості, як і раніше, відбувається на
підставі визначення класу боржника – юридичної особи та стану
обслуговування ним боргу. Але у новій редакції Положення НБУ кількість
класів позичальників збільшилася з 5 до 9, змінилася також методика їх
визначення. Відбувся перехід від системи фінансових коефіцієнтів оцінки
кредитоспроможності позичальника до дискримінантних моделей, побудованих
за галузевим принципом і розміром підприємства[7, с. 76].
Згідно з діючим порядком банк визначає показник ризику кредиту,
наданого боржнику – юридичній особі, залежно від категорії якості в межах
діапазонів[6]: І (найвища) – 0,01–0,06; ІІ – 0,07–0,20; ІІІ – 0,21–0,50; ІV – 0,51–
0,99; V (найнижча) – 1,0. Банк визначає показник ризику за кредитом, наданим
боржнику – юридичній особі в межах установленого діапазону з урахуванням
динаміки фактичних значень інтегрального показника, коефіцієнта покриття
боргу, якості менеджменту боржника – юридичної особи, ринків збуту
продукції, наявності бізнес-планів, визначених рейтингів боржника –
юридичної особи (за наявності) та інших подій та обставин, що можуть
вплинути на своєчасність і повноту погашення боргу [8, с. 211].
Банк під час розрахунку резерву за кредитними операціями враховує
прийнятне забезпечення, якщо воно надано на строк не менший, ніж строк
користування активом. Залежно від рівня ліквідності воно поділяється на 5
груп. Банк бере до розрахунку резерву вартість забезпечення із коефіцієнтом
ліквідності забезпечення: І група – 1,0; II – 0,8; III – 0,7; IV – 0,6; V – 0,4[9, с.
56]. Банк здійснює перевірку наявності та стану майна, отриманого в заставу, з
такою періодичністю: нерухомого майна та цілісного майнового комплексу не
рідше одного разу на 12 місяців; товарів в обороті або в переробці – не рідше
одного разу на 3 місяці; майнових прав на одержання грошових коштів
(виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/
надання послуг – не рідше одного разу на місяць; іншого майна/майнових прав
– не рідше одного разу на 6 місяців.
У світовій практиці формування резервів за кредитними операціями
банків здійснюється відповідно до стандартних вимог, що встановлюються
органами регулювання, або на основі внутрішніх банківських оцінок, тобто
норми органів пруденційного нагляду мають різну імперативність. Різняться
вимоги до врахування заставного забезпечення, гарантій або інших чинників
пом'якшення ризику. У країнах світу використовуються різні визначення
реструктурованих проблемних активів і по-різному вирішується питання про
те, чи вважати їх неблагополучними активами [8, с. 213].
В Україні методичні підходи до формування резервів за кредитними
операціями банків визначено Положеннями, затвердженими Постановами
Національного банку України, тобто вітчизняна модель тяжіє до
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стандартизованої моделі, притаманної країнам із ринками, що формуються.
Положення є більш ліберальною порівняно з попередньою, оскільки
встановлює розміри створюваних резервів, залежно від категорії якості кредиту
у рамках певних діапазонів. Це дозволяє більш об'єктивно врахувати рівень
кредитного ризику позичальника на основі оцінки його внутрішніх рейтингів.
Розмір резерву за кредитними операціями зменшується на величину
прийнятного забезпечення із урахуванням коефіцієнту ліквідності.
В умовах впровадження в Україні міжнародних стандартів фінансової
звітності доцільно розширити методи визначення амортизованої вартості
кредитів за рахунок знецінення позик безпосередньо через зменшення її
балансової вартості.
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«банкострахування». Визначено місце банкострахування в системі захисту
банку від кредитного ризику. Окреслено спектр продуктів банкострахування
на ринку фінансових послуг України. Виділено фактори, що обмежують
розвиток вітчизняного банкострахування.
Ключові слова:банк, банкострахування, кредитний ризик, страхова компанія,
послуги обов'язкового і умовно-обов'язкового банкострахування.
Постановка проблеми. В сучасних умовах банкострахування виступає
одним з основних методів мінімізації кредитного ризику. Оскільки передбачає
страхування платоспроможності клієнта і гарантує повернення коштів
банківській установі. Окрім зменшення кредитних ризиків, співпраця між
банками та страховиками сприяє розширенню ринку збуту для страхових
компаній, а також надає гарантії для споживачів в умовах фінансової кризи, що
зумовлює актуальність обраної теми.
Удосконалення взаємовідносин між банками та страховими компаніями
зумовлене необхідністю поглиблення інтеграційних процесів з метою
виробництва конкурентоспроможних продуктів і більш якісного задоволення
потреб клієнтів у фінансових послугах. Виникає потреба у дослідженні
основних засадбанкострахуванняяк моделі співробітництва між банками та
страховими компаніями та стану розвитку його на вітчизняному ринку, що
становить мету написання даної статті.
Виклад основного матеріалу.Кредитний ризик – це ризик, зумовлений
невиконанням позичальником своїх зобов’язань щодо кредитора. Він, зазвичай,
виникає через неспроможність клієнта, який узяв на себе зобов'язання
виконувати умови фінансової (кредитної) угоди з банківською установою або в
інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання [8]. Це змушує банківські
установи проводити зважену «ризикову політику» для забезпечення мінімізації
втрат від кредитних операцій. Ризикова політика охоплює комплекс заходів,
методів та інструментів, що використовує банк задля зменшення
основнихкредитних ризиків. Серед основних способів захисту від кредитного
ризику виділяються внутрішні та зовнішні (рис. 1). Внутрішні методи
визначаються безпосередньо політикою комерційного банку, а зовнішні методи
захисту від кредитного ризику залежать від співпраці із зовнішніми
контрагентами і передбачають перерозподіл ризиків шляхом перекладання їх на
інші суб’єктиправовідносин (органи державного управління, страховікомпанії,
гарантів, поручителів тощо).
Серед зовнішніх методів, тобто тих, що передбачає врахування зовнішніх
факторів, особливу увагу заслуговує страхування. Актуальність використання
даного методу полягає у тому, що співпраця між банками та страховими
компаніями дозволяє задовольнити потребу клієнта у страховому захисті, у
кредитних коштах та гарантувати його платоспроможність.
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Рис. 1. Місце банкострахування в системі захисту банку від кредитного ризику
У вітчизняній науковій думці термін «банкострахування» має декілька
трактувань.Кремень В.М. під банкострахуваннямрозуміє залучення банківських
установ в процес виробництва, маркетингу та розповсюдження страхових
послуг [7]. Аванесова Н. Е вважає, що банківське страхування — набір
фінансових послуг, які можуть задовольнити як банківські, так і страхові
потреби клієнта одночасно. Автор наголошує, що недоліком банківського
страхування може бути падіння довіри до банківської установи з боку тих
клієнтів, які вважатимуть інтегровані продукти непотрібними чи нав’язливими.
Факт розголошення банком конфіденційних даних клієнтів, останніми також
сприймається з недовірою [1].
На думку Олексина А.Г. в результаті співпраці зі страховиком банк
отримує комісійну винагороду; доступ до страхових резервів страхової
компанії, шляхом відкриття страховою компанією депозитного рахунку [10].
БочкарьовА. відмічає, що банкострахування– досить новий і перспективний
напрям у фінансовому бізнесі - полягає в пропозиції банківських і страхових
послуг і продуктів через загальні канали поширення або для однієї й тієї ж
клієнтської бази [2].
Синтезуючи наведені підходи, можна узагальнити, що банкострахування
– це стратегія, що має на меті захист інтересів банківських установ шляхом
гарантування платоспроможності клієнта і отримання додаткових доходів від
просування страхових послуг.
Першопричиною
банківсько-страхової
співпраці
була
ідея
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комплекснішого обслуговування, тобто задоволення фінансових потреб клієнта
в одній фінансовій установі. По-друге, банки та страхові компанії прагнуть
підвищувати рентабельність власного бізнесу. По-третє, банківські та страхові
послуги взаємодоповнюються, що обумовлює логічність та економічну
доцільність такої співпраці. Банкострахуваннязменшує фінансовий ризик для
клієнта, пов’язаний з кредитом, а також для банку, бо диверсифікує його бізнесризик і забезпечує додаткові джерела доходів [13].
Банкострахування виступає засобом збільшення банківського та
страхового портфелів шляхом реалізації спільних програм. Банківське
страхування перетворює банк на потужну фінансову організацію, яка здатна
задовольнити найвибагливіших клієнтів завдяки наданню широкого спектра
сучасних фінансових послуг. При цьому переваги саме для комерційних
банківполягають у:
•
збільшенні
кількості
клієнтів
за
рахунок
розширення
асортиментупродуктів, зниження вартості послуг та можливості комплексного
обслуговування будь-якого клієнта;
•
збільшенні обсягів коштів страховиків на банківських рахунках;
•
зменшенні витрат на ведення банківського бізнесу;
•
можливості збільшення прибутку з одного клієнта за рахунок
продажу додаткових продуктів;
•
зменшенні маркетингових та операційних витрат банку;
•
диверсифікації кредитних ризиків банку.
Статистичні дані (рис. 2), показують, що показники чистих страхових
премій, отриманих через банкострахування мають тенденцію до збільшення. За
останні два квартали 2016 року приріст чистих страхових премій склав майже
94%,що дає підстави говорити про підвищення активності діяльності
вітчизняних страховиків на ринку банкострахування.
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Рис. 2. Динаміка чистих страхових премій та виплат через банкострахування [6]
У практиці зарубіжних банків значну частку прибутку отримують від
реалізації страхових продуктів. У Європі таким шляхом продається кожен
третій поліс страхування життя. Компанії, що займаються продажем страхових
послуг через банківські канали, пропонують додаткові послуги своїм клієнтам,
значно скорочуючи витрати і пропонують клієнтам повний спектр фінансових
послуг. Разом з тим банки в Європі скоротили витрати страхових компаній на
розповсюдження продуктів і адміністративні витрати на 30-50% [9].
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На вітчизняному ринку фінансових послуг страхові компанії готові
запропонувати широкий спектр продуктів банківського страхування. Зокрема,
продукти у сфері споживчого кредитування:
•
страхування від втрати працездатності – разом з отриманим у банку
кредитом клієнт підписує договір, що передбачає часткове чи повне погашення
кредиту страховою компанією у разі смерті клієнта, інвалідності І чи ІІ групи, а
так скорочення на роботі відповідно до чинного законодавства;
•
медичне страхування – передбачає виплати клієнтам у разі
нещасних випадків і захворювань згідно договору, яке допоможе клієнту не
втратити платоспроможність у разі захворювання через додаткові виплати на
лікування;
•
страхування майна – передбачає виплати клієнтам у разі настання
нещасних випадків з їхнім майном (пожежі, затоплення), найчастіше
оформляються разом з такими банківськими продуктами як оформлення
кредитів на ремонт житлового приміщення.
В Україні стрімкого розвитку набули продукти, характерні для співпраці
між банківськими установами і страховиками у сфері обов’язкового і умовнообов’язкового страхування. Наприклад оформлення КАСКО на автомобіль, що
є заставним майном при автокредитуванні, є обов’язковим згідно чинного
законодавства. При цьому співпраця страхових компаній і банків передбачає
можливість оформлення страхового продукту в кредит разом з заставним
майном.Умовно-обов’язкове страхування – це страхування через банківські
установи, де клієнти отримують менші відсоткові ставки на кредит, підписавши
договір страхування у разі втрати працездатності, життя, майна тощо.
Таблиця 1. Рейтинг компаній-лідерів за страховими преміямивід
банкострахуваннястаном на 01.01.2017р.*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страхові Компанії

Страхові премії
тис.грн.
192 588
169 395
156 642
47 334
25 682
18 425
11 913
9 438
856
203

Уніка
АСКА Життя
ТАС СГ
Метлайф
КНЯЖА
ІНГО
PZU Україна
АКСА
Класик
КД-Життя
*Джерело: [6]

Страхові резерви
тис.грн.
105 922
3 925
1 991
41 836
1 793
8 609
6 247
2 573
356
202

Основними лідерами у сфері співпраці з банкамина вітчизняному ринку
фінансових послуг є страхові компанії «Уніка», «АСКА Життя», «ТАС СГ»,
«Метлайф», «Княжа» та інші (табл. 1). Страхові премії отримані за 2016 рік
шляхом просування страхових продуктів через банки у перших трьох лідерів
становить від 150 до майже 200 млн. грн. Це свідчить про те що на «ринку
банкострахування» існує конкурентна боротьба, що буде спонукати до
створення кращих продуктів для задоволення потреб клієнтів.
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Проте слід зазначити низку факторів, що обмежують розвиток
вітчизняного банківського страхування, зокрема [9]:
• недосконалість законодавства;
• недовіра клієнтів до страхових компаній;
• непрозорість страхових послуг та неконкурентні дії з боку банків і
страхових компаній;
• низька платоспроможність населення країни;
• надмірні вимоги при акредитації страховиків з боку вітчизняних
банківських установ;
• ризиковий кредитний портфель банків;
• наявність значної проблемної кредитної заборгованості.
Ці фактори зумовлюють необхідність ряду заходів з боку державних
органів регулювання ринку фінансових послуг у сфері стимулювання співпраці
страховиків і банків та визначення законодавчого поля такої співпраці. Серед
головних напрямів подальшого розвитку банкострахування в Україні також
слід виділити стимулювання співпраці банків та страхових компанійна основі
їхньої взаємодії, а не конкуренції, підвищення довіри з боку населення до
страховиків, підвищення конкурентоздатності банківських установ і страхових
компаній, а також покращення інформованості потенційних клієнтів.
Висновки.Підсумовуючи вищесказане, варто зробити висновок, що
зростання конкуренції на фінансовому ринку України підштовхує комерційні
структури до об’єднання спільних зусиль задля отримання прибутків. Така
співпраця повинна, в першу чергу, базуватися на засадах створення відкритих
партнерських відносин, досягнення спільної мети та за допомогою
впровадження спільного ефективного фінансового сервісу. Співпраця банків та
страхових компаній здатна забезпечити розширення каналів збуту для
страхових компаній і, відповідно, надходження страхових премій, зменшення
витрат на просування страхових послуг. Для банків вигодами співпраці є
забезпечення та гарантування платоспроможності позичальника та отримання
додаткових комісійних доходів, задоволення потреб споживачів та зміцнення
конкурентних позицій банку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
В статті досліджено загальний стан медичного страхування в Україні.
Надано характеристику системі медичного забезпечення та виявлено
проблеми, що є у сфері медичного обслуговування. Визначені завдання
реформування системи медичного страхування в Україні.
Ключові слова: медичне страхування, фонди обов’язкового медичного
страхування, фонди добровільного медичного страхування.
Постановка проблеми. У сучасних умовах економічного розвитку
України медичне страхування є одним із перспективних напрямів розв’язання
проблем фінансування охорони здоров’я. Досвід зарубіжних країн показує, що
відповідні страхові фонди можуть стати вагомим джерелом фінансування, а
механізм формування і витрачання цих коштів може забезпечити саме його
адресність, тобто фінансування не загалом медичних закладів, а конкретних
жителів. Це зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційною основою
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дослідження розвитку медичного страхування в Україні є наукові публікації
Р. Й. Бачо [2], Н. Б. Бідник [3], А. А. Болдової, В. Ю. Мойко [4], Т. В. Марченко
[6], Л. І. Новосельської [7], А. Р. Окунського [8] та статистичні дані по
страховому ринку [5].
Ціллю написання статті є дослідження проблем, що перешкоджають
поступу медичного страхування в Україні з метою визначення перспективних
заходів його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до законодавства
медичне страхування в Україні може здійснюватись в обов’язковій та
добровільній формі. Обов'язкове медичне страхування – це складова частина
системи соціального страхування, в основу якого закладено принцип
обов'язкової участі громадян, підприємств або підприємців у фінансуванні
охорони здоров'я безпосередньо або через посередництво страхових медичних
компаній (організацій). Метою медичного страхування (як обов’язкового, так і
добровільного) є гарантування громадянам при виникненні страхового випадку
отримання медичної допомоги за рахунок накопичених засобів і фінансування
профілактичні заходи.
Для її реалізації передбачається створення спеціальних страхових фондів
(фондів обов’язкового медичного страхування), які покликані вирішити
завдання у сфері [6]:
- акумулювання фінансових коштів на обов’язкове медичне страхування;
- забезпечення фінансової стабільності державної системи обов’язкового
медичного страхування і вирівнювання фінансових ресурсів на його
проведення;
- забезпечення загальності обов’язкового медичного страхування громадян
і досягнення соціальної справедливості і рівності усіх громадян в системі
обов’язкового медичного страхування.
Бюджетні джерела обов’язкового медичного страхування формуються
через обов’язкові страхові внески роботодавців і забезпечують працююче
населення. Страхувальниками і платниками страхових внесків виступають
підприємства, організації, громадяни-підприємці та особи вільних професій.
Позабюджетні джерела (у системі обов’язкового медичного страхування)
забезпечують непрацююче населення. Страхувальниками в цій системі є органи
виконавчої влади, що здійснюють сплату страхових внесків за непрацюючу
частину населення.
Обов’язкове медичне страхування регламентується вітчизняним
законодавством щодо сфери його поширення, механізму визначення страхової
суми, правил надходження та способів використання страхових фондів. В
Україні на даний момент ще не прийнято закону про медичне страхування,
проте розглядається Проект Закону про загальнообов'язкове державне
соціальне медичне страхування в Україні [9].
Потреба покращення рівня охорони здоров’я об’єктивно диктує пошук
позабюджетних джерел фінансування лікування громадян, забезпечення їх
ліками, сучасним діагностичним обладнанням тощо. Укладення договорів
добровільного медичного страхування здатне акумулювати достатні фінансові
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ресурси для забезпечення належної медичної допомоги в разі настання
страхових випадків. Добровільне медичне страхування пов’язане з
компенсацією громадянам витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та
інших витрат, пов'язаних із підтримкою здоров’я [3]:
- відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням;
- придбанням медикаментів;
- лікуванням у стаціонарі;
- отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням;
- проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо.
Страхові фонди добровільного медичного страхування утворюються за
рахунок:
- добровільних страхових внесків підприємств та організацій;
- добровільних страхових внесків різних груп населення;
- добровільних внесків окремих громадян.
На сучасному етапі економічного розвитку України система обов’язкового
медичного страхування не є сформованою та перебуває на стадії
законопроектної роботи, проте добровільне медичне страхування активно
розвивається. Окрім нерівномірного розвитку обов’язкового і добровільного
медичного страхування, недосконалість системи медичного страхування
виявляється у недостатньому фінансуванні, що призводить до низького рівня
медичної допомоги населенню. Цьому процесу передує нерівномірний розподіл
ресурсів та низька частка видатків на охорону здоров’я по відношенню до ВВП.
Фінансування охорони здоров’я в Україні потребує здійснюється, як
правило, за залишковим методом, що не створює передумов для забезпечення
якісної медичної допомоги у необхідних обсягах, особливо, для соціально
незахищених верст населення. Частка фінансового забезпечення медичної
галузі в Україні становить 3% ВВП [3, с. 263-269]. У той час відомо, що за
показника, меншого як 5% ВВП, медична галузь фактично недієздатна.
Невелика частина витрат на охорону здоров’я покривається через добровільне
медичне страхування , а інша – за рахунок неофіційних платежів населення [3,
с. 263-269].
Слід зазначити, що соціально-політична криза в Україні призвела до кризи
в системі охорони здоров’я та погіршення якості медичного обслуговування
населення. Для прикладу, у складеному Всесвітньою організацією охорони
здоров’я рейтингу національних систем охорони здоров’я Україна посіла лише
79 місце із 191 країни світу, а за показником витрат на охорону здоров’я в
розрахунку на одного жителя, Україна займає 111-те місце серед 191 країни
світу [8, c. 203].
Основною проблемою, що постала 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, оскільки змушує пацієнтів брати участь
у фінансуванні закладів охорони здоров’я у непередбачений законами України
спосіб. Чинна система медичного забезпечення в Україні перебуває в глибокій
організаційно-структурній і фінансовій кризі, що характери- зується
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нерівномірним розподілом ресурсів у цій системі, низьким рівнем розвитку
надання первинної медичної допомоги та низькою часткою видатків на охорону
здоров’я по відношенню до ВВП [4, c. 34]. Одним із шляхів до забезпечення
належної організація охорони здоров’я, яка забезпечувала б право кожного
громадянина на одержання медичної допомоги, є розвиток системи страхової
медицини, за допомогою якої можливо вирішити численні питання
гарантованості доступності медичних послуг для широких верств населення,
залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я.
Для більш детального аналізу стану медичного страхування в Україні
проаналізуємо основні показники діяльності страхових компаній за перші
квартали останніх чотирьох років (табл. 1).
Таблиця 1. Динаміка чистих страхових премій за І квартал 2016-2017 рр.
Вид
страхування

I кв.
2014 р.

I кв.
I кв.
2015 р.
2016 р.
млн. грн.
534,5
650,1

I кв.
2017 р.

Медичне
463,4
719,7
страхування
(безперервне
страхування
здоров’я)
Страхування
61,1
79,0
134,0
164,9
медичних
витрат
*Джерело: систематизовано автором на основі [5].

Темпи приросту I
кв. 2017/I кв. 2016
млн. грн.
%
69,6
10,7

30,9

23,1

Дані таблиці свідчать, що протягом останніх років спостерігалось
збільшення страхових премій від медичного страхування. Це в певній мірі
зумовлено збільшенням інформаційної обізнаності громадян та маркетинговою
політикою щодо медичного страхування. Пр позитивні те ці тенденції є
незначними в порівнянні з потенціалом і реальними можливостями цього
сектору ринку. Зокрема, на думку Новосельської Л.І., Україна має багато
можливостей та перспектив щодо розвитку системи медичного страхування за
рахунок великої кількості потенційних споживачів страхових послуг [7].
Незважаючи на конституційні норми щодо забезпечення медичною
допомогою населення України, система охорони здоров’я у більшості випадків
не дає можливості отримати безоплатну медичну допомогу, що знижує доступ
населення до медичних послуг. Це, у свою чергу, вимагає пошуку реальних
механізмів впровадження та реалізації загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування. Формування цілісної системи
обов’язкового соціального медичного страхування в Україні є одним із заходів
поліпшення ситуації з охорони здоров’я, що перевірено світовим досвідом і
сприятиме підвищенню якості, доступності та своєчасності надання медичної
допомоги населенню [6]. Система обов’язкового страхування є не просто
способом організації системи охорони здоров’я, а життєвою необхідністю
відновлення медичної галузі. Обов’язкове медичне страхування повинно
охоплювати практично все населення та задовольняти основні першочергові
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потреби, але існує ряд перешкод переважно правового характеру, що не
дозволяють реалізувати вищевказані завдання. Для подолання цих перешкод
необхідно вирішити низку завдань, які вказані на рис.1.
Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку
нашої держави необхідним є запровадження системи обов’язкового медичного
срахування. Основними перспективами його розвитку є охоплення ним 95%
громадян України, які ще не мають договорів медичного страхування, адже
система охорони здоров’я в Україні частково базується на принципах,
сформованих ще за радянської доби, а, тому важко піддається впливу нових
економічних реалій щодо надання медичних послуг.
Завдання реформування системи медичного страхування в Україні

- забезпечення збалансованості законодавчих актів із соціального страхування та
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, що суттєво
підвищить стабільність галузі охорони здоров’я в цілому;
- підвищення відповідальності органів державної влади й місцевого самоврядування
щодо зобов’язань, пов’язаних зі страхуванням пільгових груп населення;

- чітке розмежування функцій і відповідальності на різних рівнях управління системою;

- створення механізмів реального забезпечення захисту прав пацієнтів;
- забезпечення дієвого контролю з боку державних органів за цільовим використанням
коштів, що будуть виділені на ці цілі.

Рис. 1. Завдання реформування системи медичного страхування в Україні
Саме завдяки запровадженню медичного страхування постає можливість
вирішити низку проблем медичної сфери, зокрема, її фінансування. Проте, це
дуже складний та багатоетапний процес. Перш за все, в Україні необхідно
сформувати ґрунтовну законодавчу базу, яка охоплюватиме практичні аспекти
та механізми фінансування медичного страхування. Розвиток конкуренції серед
чинних страхових компаній дозволить створити умови для зниження ціни
купівлі страхового поліса та розвитку добровільного медичного страхування як
складової системи медичного страхування в Україні.
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РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Розглянуто системні зміни в податковій системі України протягом останніх
років, що стосуються механізму оподаткування юридичних осіб.
Проаналізовано результати змін у вітчизняній податковій системі в
контексті покращення бізнес-клімату в Україні. Визначено проблеми у
реалізації змін податкової системи, що зумовлені неефективністю роботи
державних фіскальних органів.
Ключові слова: податок, податкова система, фіскальні органи, податкова
політика, механізм оподаткування.
Сучасний стан соціально-економічного розвитку України вимагає пошуку
нових шляхів удосконалення діючої податкової системи. Це дозволить досягти
покращення інвестиційного клімату в країні, спростити дещо складну для
бізнесу і громадян систему оподаткування, підвищити якість діючої системи
адміністрування податків і зборів, зменшити корупційні ризики у роботі
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Спрощена
система

Податок
на майно

Рентна плата

фіскальних органів, зменшити податковий тиск на платників податків і зборів.
Питанню реформування механізму оподаткування юридичних осіб
присвячено праці таких науковців як А. А. Мазаракі, І. Я. Чугунов, А. В.
Павелко, Т. В. Канєва [1], С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук [2], Л. Л.
Тарангул [3], В. Д. Макогон [4] та ін.
Метою статті є розкриття сучасних змін у реформуванні механізму
оподаткування юридичних осіб.
Обґрунтована податкова реформа дозволяє досягти стабільності та
прогнозованості податкового законодавства, зменшення податкового
навантаження на платників податків - юридичних осіб, підвищити рівень
електронних сервісів та спростити процедури адміністрування податків і зборів,
покращити сприйняття діяльності органів Державної фіскальної служби
України з боку суспільства. Проведена систематизація змін у податковій
системі України у 2015 р. показала, що значні зусилля реформаторів були
направлені на значне скорочення податків і зборів: з 22 до 11. Варто звернути
увагу, що деякі податки і збори на перший погляд скасовані, але вони лише
трансформовані (фіксований сільськогосподарський податок), або включені до
складу нового «великого» податку (рентна плата) (табл. 1).
Як бачимо з таблиці 1 рентна плата включає в себе податкові платежі за
користування корисними копалинами, радіочастотним ресурсом, водними та
лісовими ресурсами тощо. Плата за землю, як окремий податок на сьогодні,
входить
до
складу
податку
на
нерухоме
майно.
Фіксований
сільськогосподарський податок трансформований у четверту групу єдиного
податку.
Таблиця 1. Трансформація вже діючих податків в процесі реформи
системи оподаткування у 2015 р. [5].
рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин;
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України;
рентна плата за спеціальне використання води;
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами аміаку територією України.
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
транспортний податок;
плата за землю.
перша група - фізичні особи – підприємці
друга група - фізичні особи – підприємці
третя група - фізичні особи - підприємці та юридичні особи - суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми
четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75 %.
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В процесі реформи значних змін зазнав податок на прибуток підприємств:
принципові зміни торкнулися визначення фінансового результату до
оподаткування, який відтепер розраховується за стандартами бухгалтерського
обліку. Для середніх і великих юридичних осіб (з річними доходами більше
20,0 млн. грн.) фінансовий результат визначений у фінансовій звітності
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, або
міжнародних стандартів фінансової звітності, буде коригуватися на різниці, які
збільшують або зменшують об’єкт оподаткування.
Адміністрування податку на додану вартість реформовано із урахуванням
сучасних світових тенденцій: широкого переходу на електронні сервіси роботи
з ПДВ із застосуванням системи електронного адміністрування ПДВ (СЕА).
Позитивним кроком стало запровадження 2-х річного мораторію на
перевірки органами ДФС України суб’єктів малого та середнього бізнесу (обсяг
доходів за попередній календарний рік – до 20 млн. грн.). Звичайно, що
залишилися певні виключення у такій забороні. Перевірки можуть бути
проведенні у разі наявності: дозволу Кабінету Міністрів України, рішення суду
та в межах Кримінально-процесуального законодавства, заяви самого суб’єкта
господарювання. Також дозволені перевірки таких суб’єктів господарювання,
якщо вони здійснюють операції з підакцизними товарами та перевірки з питань
ліцензування, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб,
бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Серед найбільш знакових реформаторських кроків в податковій системі
України, які запрацювали з 2016 р., відмітимо наступні:
- значно знижено ставки єдиного соціального внеску для роботодавців: в
середньому з 37 % до 22 %. Для працівників скасовано ставку у розмірі 3,6 %;
- встановлено єдину основна ставка податку на доходи фізичних осіб –
18 %;
- запроваджено новий механізм спеціального режиму оподаткування в
сфері сільського господарства в частині сплати ПДВ;
- скасовано додаткове імпортне мито.
В 2016 р. реалізовано комплекс заходів, які дозволять нашій державі
набути з 2017 р. офіційного членства в BEPS. План BEPS (Base erosion and
Profit Shifting) – це рекомендації щодо боротьби з уникнення оподаткування, які
розробила Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Україна значно посилить роботу у напрямі:
- боротьби з податковими зловживаннями, які пов’язані з використанням
спеціальних режимів оподаткування;
- уникнення зловживань при застосуванні податкових конвенцій;
- розкриття інформації про використання схем агресивного податкового
планування;
- збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування
договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами.
Податкова реформа в нашій державі не завжди має позитивний результат,
а деякі реформаторські кроки не мають логічного завершення. В даному
контексті варто відмітити:
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- тимчасове запровадження додаткового імпортного збору (країни - члени
Світової організації торгівлі закликали Україну скасувати збір);
- запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних
товарів;
- скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ в сільському
господарстві який існував з 1999 року. Зазначена податкова підтримка галузі
сільськогосподарського виробництва дозволяла сільськогосподарському
товаровиробнику залишати у своєму розпорядженні суму ПДВ (не сплачувати
її до Державного бюджету України), яка нараховувалась на вартість товарів і
послуг. На сьогодні держава дозволяє лише частково залишати у своєму
розпорядженні таку суму ПДВ (табл. 2).
Таблиця
2.
Реформований
механізм
спеціального
режиму
оподаткування в сфері сільського господарства у 2016 р. [5].
До державного бюджету
На спеціальні рахунки
1.
За операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій
із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) ПДВ
підлягає перерахуванню:
- у розмірі 50 %.
- у розмірі 50 %.
2. За операціями із зерновими і технічними культурами ПДВ підлягає
перерахуванню:
- у розмірі 85 %.
- у розмірі 15 %.
3. За операціями з продукцією тваринництва ПДВ підлягає перерахуванню:
- у розмірі 20 %.
- у розмірі 80 %.

- затримка із створенням європейської моделі фінансового контролю служби фінансових розслідувань. Ефективність роботи такої служби
підтверджено досвідом таких країн, як США, Італія, Польща, Швеція, Австрія,
Грузія. У разі створення служби фінансових розслідувань, для платників
податків це означатиме скорочення загальної кількості перевірок і фактичне їх
припинення для малого і середнього бізнесу.
- значне збільшення ставок рентної плати для деяких корисних копалин
(табл. 3).
Таблиця 3. Динаміка найбільших ставок рентної плати за
користування надрами для видобування корисних копалин на газ
природний (будь-якого походження) [5].
Назва груп корисних копалин

Ставка, % від вартості товарної продукції
гірничого підприємства
Станом на
Станом на
Станом на
01.11.2014 р.
01.11.2015 р. 01.11.2016 р.

природний газ, що видобутий з покладів до
5000 метрів
природний газ, видобутий під час
виконання договорів про спільну діяльність
з покладів, які повністю або частково
залягають на глибині до 5000 метрів
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20

70

29

-

70

70

28

55

29

Таким чином, до найважливіших інституційних змін податкової системи
України останнім часом можливо віднести:
- скорочення кількості податків з 22 до 11;
- скорочення єдиного соціального внеску для роботодавців до 22 %;
- гармонізація податкового та бухгалтерського обліку;
- розширення бази оподаткування нерухомого майна;
- запровадження змін в оподаткуванні доходів фізичних осіб;
- запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних
товарів та одночасне скасування збору на розвиток виноградарства, садівництва
та хмелярства.
Незважаючи на значні зміни у податковій системі України, на нашу думку,
у деяких сегментах податкова реформа проходить досить повільно, що не дає
можливості в повній мірі стимулювати податковим інструментарієм соціально економічний розвиток країни.
Отже, в рамках реалізації реформи податкової системи України, є
необхідним:
- сприяння спрощенню умов ведення бізнесу, шляхом розширення
переліку витрат підприємців, які перебувають на загальній системі
оподаткування, що дозволяють зменшити податкове навантаження на бізнес
(амортизація, плата за ліцензії, орендна плату за земельні ділянки);
- стимулювання започаткування нового бізнесу, шляхом запровадження
податкових канікул для новостворених підприємств на декілька років;
- покращення якості адміністрування, шляхом підвищення його
прозорості: налагодити роботу повноцінного електронного кабінету платника
податків;
- забезпечення стимулювання інвестицій та реінвестицій у виробництво та
технологічне оновлення основних засобів;
- забезпечення прозорості відшкодування ПДВ за рахунок запровадження
єдиного публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ та
забезпечення подальшого відшкодування податку виключно на підставі даних
такого реєстру;
- максимальне усунення можливостей для зловживань з ПДВ з боку
бізнесу.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ:
ЧИННИКИ І ЗАГРОЗИ
В статті автором долідженочинники, що впливають економічну і фінансову
безпеку банків і банківського сектору. Визначено позитивний та негативний
ефектидержавного
регулювання
банківського
сектору.
Проведено
класифікаційний поділ загроз фінансової безпеки банківського сектору на
реальні і потенційні, активні і пасивні.
Ключові слова: банківський сектор, банківська безпека, фінансова безпека,
банківська криза, економіка країни.
Рівень фінансової безпеки і сукупність конкурентних переваг
зумовлюється ефективністю управління комерційним банком фінансовими
потоками. При цьому акумулювання і розміщення фінансових ресурсів мають
здійснюватись за узгоджених дій всіх підрозділів банку, інтеграції його бізнеспроцесів. Вищезазначене справедливе і для банківського секторузагалом.
Втім, досі в економічній літературі відсутні усталені погляди на чинники,
що зумовлюють рівень фінансової безпеки банківського секору економіки.
Проблематикою економічної і фінансової безпеки комерційних банків і
банківського сектору загалом займались такі вітчизняні вчені, як
О.Барановський, Т.Болгар, Р.Гриценко, М.Єрмошенко, М.Зубок, О.Кириченко,
В.Коваленко, О.Колодізєв, В.Краліч, І.Крупка, Л.Патєрікіна, О.Пластун,
О.Штаєр, С.Яременко, а також зарубіжні дослідники Л.Абалкін, Д.Алєксєєва,
В.Аленін, Д.Артеменко, А.Бриштелев, Т.Гадомська, О.Канаєв, О.Козловський,
Д.Кольцов, Є.Кулікова, Є.Лясковський, Н.Наточеєва, В.Сенчагов, К.Тихонков,
І.Ткачук, В.Черенков. В їх працях досліджувались сутність і складові, загрози
економічній і фінансовій безпеці банків, вплив зовнішньої заборгованості на
економічну безпеку банківського сектору, окремі аспекти безпеки його
регіональних сегментів.
На економічну і фінансову безпеку банків і банківського сектору окремих
регіонів і національної економіки загалом впливають такі чинники (табл.1).
Але, поряд з вищезазначеними чинниками, з огляду на положення теорії
порівняльних переваг, ФББС економіки зумовлюється також і такими, як:
постійне протиріччя між економічною раціональністю і вимогами безпеки;
превалювання моделі розвитку банків. При цьому поєднання
екстенсивності і агресивності в такій моделі спричиняє проциклічний ефект і
продукує дисбаланси, тоді як інтенсивності й інноваційності – консолідацію
банківського бізнесу, покращення управління ліквідністю і підвищення
фінансової
стійкості
банківськогосектору;ступінь
координації
цілей
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банківського сектору і економіки загалом (чіткість, ієрархічність і
послідовність законодавчого визначення цілей структури банківського сектору,
організації його діяльності як складової національної економіки, відсутність
чого не може не позначитись на його фінансовій безпеці і ступені адекватності
його функціонування інтересам національної економіки загалом);
структурованість елементів банківського сектору (фактична наявність
системоутворюючих банків, банківських груп, превалювання універсальних чи
спеціалізованих комерційних банків);асиметричність розвитку банківського і
реального секторів економіки (в основі гіпотези нерівномірного розвитку
(асиметричності) цих секторів економіки лежать дві передумови;
опортуністична поведінка обслуговуваних економічних агентів, зумовлена
інформаційною асиметрією і невизначеністю соціально- економічної ситуації,
що складається у певний час;
монопольні права банків на деякі види діяльності (насамперед, залучення
вкладів, валютообмінні операції, розрахунково-платіжне обслуговування);
кредитна культура (система операцій, створених для підвищення якості
кредитної політики, яка характеризується вирішенням проблем командами
експертів і може бути описана як поєднання чинників, які формують кредитне
середовище, що зумовлює конкретну кредитнуповедінку[1]);
культура залучення грошей, способи фінансування, які впливають на
кількість банківських установ, їх розмір та інші найважливіші характеристики
їхфункціонування;
особливості устрою фінансової системи в країні (банкоцентрична, ринкова,
змішана);
тип господарської системи в країні (господарські системи країн, що
орієнтуються на сферу послуг, стають менш капіталомісткими, зберігаючи
значні надлишки. З демографічної точки зору ці економіки, як правило, мають
старіюче населення, що для банків означає перспективу зниження попиту на
численні банківські продукти, а відтак – і зменшення обсягу ринку [6);
інституційні переваги (належність банківського сектору до банківських
систем країн «фінансового центру» чи «фінансової периферії», величина
банківської маржі в ньому, наявність/відсутність у нього міжнародно- визнаних
рейтингів);
доступність банківських послуг і ступінь дезінтермедіації (від заперечного
префіксу «dis» і «intermediation» – посередництво; означає: 1) відмову від
посередництва банків на ринку позикових капіталів на користь безпосереднього
прямого випуску, розповсюдження, продажу цінних паперів їх емітентами; 2)
вилучення клієнтами депозитів з банків для розміщення в інструменти
грошового ринку в період зростання відсоткових ставок; 3) відплив частини
кредитних ресурсів за межі національного банківського сектору; 4) ситуацію,
коли фінансові інститути не мають можливості виконувати свої посередницькі
функції)[8];
наявність додаткового вилучення коштів з обігу (у комерційних банках
порівняно з іншими економічними агентами, крім сум з оподаткування,
вилучаються з обігу також кошти у вигляді резервних вимог);
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Таблиця 1
Чинники, що впливають економічну і фінансову безпеку банків і
банківського сектору
Чинники, що впливають на безпеку
Різновиди безпеки
Безпека банківського економічна стабільність держави та рівень його залежно сті від
зовнішніх дій інших країн,внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування,
сектору
зокрема, рефінансування і креди- тування іноземними банками; ступінь
концентрації його активів в інших державах або галузях реального
сектору економіки; структура власності у банківській сфері[9]
рівень ліквідності; ступінь впровадження інновацій; збе- реження
Економічна
безпекабанківського активів; забезпечення прибутковості; охорона інформації; забезпечення
високої винагородиперсоналу; кваліфікація співробітників;
сектору
організаційна система банків[6,c.160-161]
пікові виплати з держборгу; наявність економічних нор- мативів, що
Фінансова безпека
регламентують банківську діяльність, їх обґрунтованість й безумовне
банків
дотримання;рівень обов’яз- кового резервування; частка прострочених
відсотків і пролонгованих кредитів у їх кредитних портфелях; об- сяг їх
рефінансування НБУ; необачна політика, пов’я- зана з недостатньо
прорахованою підпискою на цінні па- пери, вкладанням коштів в
амбіційні та неефективніпро- екти, укладанням угод із сумнівними
структурами, пере- несенням існуючих збитків на новий фінансовий рік;
си- стема розрахунків, яка застосовується;організаційна структура й
рівень заробітної плати; некваліфіковане управління керівниками
окремих КБ структурою активів і пасивів; надійність, пов’язана з
довірою до банківської та грошової систем і купівельною спроможністю
націо- нальної валюти; конкурентне середовище, методи, що
застосовуються в конкурентній боротьбі; присутність в БС іноземного
банківського капіталу; рівень банківсько го нагляду за їх діяльністю з
боку ЦБ; втеча внутрішньої банківської інформації поза межі банків;
локальні і гло- бальні фінансові кризи[3,c.11-15]
рівень і темпи розвитку соціально-економічного потен- ціалу регіону,
Фінансова безпека
банківського сектору грошово-кредитна політика, державне ре- гулювання, і проблеми в
діяльності окремих комерцій- них банків[2]
регіону
стан зовнішньої корпоративної заборгованості банків, що в умовах
Фінансова безпека
банківського сектору нестабільності курсу національної валюти створює значні ризики для
всієї фінансової системи татаекономіки загалом[6, c.160-161];
національної
внутрішня і зовнішня політична й економічна стабіль- ність; ступінь
економіки
його залежності від внутрішніх і зовніш- ніх джерел фінансування;
ступінь концентрації активів банків в різних державах чи галузях
промисловості; структура власності на банківські установи[5, c.26];
скорочення обсягів міжнародного кредитування, відмо- ва
позичальників від платежів, крах платіжних систем; диспропорції в
фінансовому стані і розвитку банків, па- діння довіри клієнтів, низький
рівень якості іефективно- сті банківського регулювання і нагляду й
розвитку системи страхування вкладів, непрозорість банківської звітності, а також неефективне стратегічне прогнозування, дефіцит ресурсів,
високі відсоткові ставки, низький рі- вень ризик-менеджменту,
нерозвиненість моніторингу, неефективний внутрішній контроль;
низький рівень виявлення ранніх ознак кризових ситуацій. Умовами, що
по гіршують стан банків, вона називає: значний обсягготів- кового обігу,
що обслуговує тіньову економіку; відсут- ність довгострокових
депозитів, недостатній розвиток сучасних банківськихтехнологій
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присутність на території країни транснаціональних банків (теорія
міжнародної експансії виробництва і надання послуг і транснаціоналізації
капіталу, яка безпосередньо відноситься саме до банків, була розроблена в
1970–1980-х рр. X.Грубелем [11], який в своїх працях виокремлював як
конкурентні переваги наявність мережевої структури. Розвиваючи
інформаційно-мережеву концепцію ведення бізнесу, транснаціональні банки
швидко освоювались на нових локальних ринках і починали працювати з
великими місцевими компаніями, приватними клієнтами, пропонуючи доступ
до спеціалізованих послуг, насамперед до інформації, що стосується країни
базування цих банків);
негативний відбір клієнтів (часто іноземні банки, що входять на новий для
себе ринок (особливо той, що формується, або ринок країн, що розвиваються),
стикаються з проблемою негативного відбору: їм достаються лише клієнти з
поганою кредитною якістю, від яких відмовляються місцеві банки);
підвищене порівняно з іншими секторами обмеження суверенітету
акціонерів банків (максимізація прибутку, яка є метою акціонерів, нетотожна
мінімізації ймовірності краху банку як метирегулятора);
межі адміністративного захисту центробанком прав позичальників
комерційних банків і можливості розгляду по суті його територіальними
управліннями скарг споживачів банківських послуг;
рівень протидії відмиванню «брудних» грошей (найбільше в сучасних
умовах об’єднує банківські співтовариства різних країн виявлення шляхів
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і методи їх нейтралізації.
Успішна боротьба з легалізацією таких доходів не може здійснюватися
врамках лише одного банківського сектору, однак саме йому притаманний
ризик того, що він може відіграти найважливішу роль в процесі легалізації [5]);
розвиток глобалізаційних процесів (на думку експертів МВФ, глобалізація
– зростаючий ступінь інтеграції країн в усьому світі, зумовлений, насамперед,
торговельними і фінансовими потоками, а також рухом робочої сили і
технологій через міжнародні кордони[7]. Національні комерційні і
транснаціональні банки можуть бути дієвим каталізатором процесу інтеграції в
світове господарство. Створення банківських мереж уможливлює реальну
інтеграцію на мікрорівні [4, c.166]. Водночас, розширення спектра послуг, що
надаються, залежить від наявності/відсутності у транснаціональних банків
контрольного пакета акцій національних банків [4,c.168]).
Безумовно, на ФББС впливають й рівні юридичного супроводу і
експертизи договорів і контрактів банку, касової, податкової і платіжної
дисципліни, активності кредиторів банків з запитування боргів, маркетингових
стратегій комерційних банків.
Особливе значення в забезпеченні ФББС належить державному
регулюванню функціонування комерційних банків. Метою державного
регулювання банківського сектору є забезпечення стабільності і надійності всієї
господарської системи.
При цьому негативний ефект регулювання банківського сектору
позначається на уповільненні темпів економічного зростання. Результативність
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державного регулювання банківського сектору
обмежується і ефектом
запізнення. Інструменти регулювання, як правило, прямо не впливають на цілі.
Між прийняттям рішення про використання того чи іншого інструменту і
початком його впливу на банківський сектор загалом ситуація може змінитися.
Оцінка чинника часу в розробці і реалізації економічних рішень належить до
найскладніших проблем економічної теорії загалом і теорії банківської справи
зокрема. Розробка заходів іінструментіврегулювання залежить від стану
економічної науки, її ролі в прийнятті рішень з державного регулювання,
компетентності тих, хто розробляє ці рішення.
В країнах з ринковою економікою метою системи регулювання
банківського сектору є забезпечення стабільності останнього, або зниження
ймовірності банківських криз.
Однак система регулювання не повинна розглядатися виключно в термінах
регулюючих правил, нагляду і втручання регулюючих органів. Необхідне також
урахування інструментів саморегулювання, головною особливістю яких є їх
відносна підконтрольність регулюючим органам.
І, нарешті, на ФББС економіки позначається ступінь комплексності
дослідження накопиченого досвіду і наявних й потенційних проблем її
забезпечення в умовах існуючих соціально-економічних і політико-правових
реалій, розвиток доктринальних досліджень у цій сфері, а також рівень
фінансової грамотності наявних/ потенційних клієнтів.
Добитися підвищення ефективності (а відтак, на наш погляд, і фінансової
безпеки) можливо, в тому числі і за рахунок модернізації і зміни філософії
банківської справи [3].
Становить інтерес і введене Н.М.Наточеєвою поняття тиксотропії
(тиксотропного потенціалу) банківського сектору, що полягає у його відбудові,
відтворенні і оновленні на якісно новому рівні, коли покриваються не лише
фінансові втрати в необхідному обсязі, але й оновлюються процеси, функції,
властивості, створюються нові банківські продукти, бізнес- технології.
Нею запропонований алгоритм оптимізації структури банківського сектору
на основі побудови його стратегічної організаційно-тиксотропної структури,
що дозволяє виокремити банки з високим (підвищеним) рівнем тиксотропної
позиції, і науково доведено, що ефективність такогобанківського сектору
забезпечується економією коштів на вкладеннях в банки з високим рівнем
тиксотропії і конкурентоспроможності[8].
Сьогодні відсутнє єдине бачення сутності і класифікації загроз фінансовій
безпеці окремих банків і банківського секторуекономікизагалом. А.Р.Алавердов
класифікує загрози безпеці банку заознаками:цільової спрямованості (загроза
розголошення конфіденційної інформації,майнуі персоналу банку), джерела (з
боку конкурентів, кримінальнихструктурі окремих зловмисників, нелояльних
співробітників
банку), економічного характеру (загрози майнового і
немайнового характеру), імовірності практичної реалізації (потенційні, що
реалізуються, реалізовані)[1].Втім, такий перелік класифікаційних ознак і
різновидів загрозноситьобмеженийхарактер і не відбиває повною мірою наявні
і потенційні загрози фінансовійбезпеці комерційних банків.
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Як зазначають О.А.Кириченко і В.Д.Кудрицький існує загроза, яку несе в
собі збільшення частки іноземного капіталу в банківському секторі України:
таке збільшення призводить до різкого зростання зовнішніх зобов’язань, що в
умовах нестабільності курсу є вкрай небажаним. Від’ємна зовнішня фінансова
позиція українських банків свідчить про ризики для капіталу, за рахунок якого
такий дефіцит може перекриватися. Для деяких банків капітал може стати
від’ємним, що автоматично означає їх банкрутство [6, c.163]. Однак, такий
підхід є дещо однозначним, оскільки не враховує наявність і позитивного
впливу (часом доволі значного) зростання частки іноземного капіталу в
банківському секторі національноїекономіки.
Водночас, вищезазначені дослідники не враховують наявність таких
значущих загроз ФББС економіки, як:
надмірна орієнтація регулятора ринку банківських послуг на нереальні
вимоги МФО;
невідпрацьована система рефінансування центробанком комерційних
банків;
недосконала організація контролю банківськими установами ризиків і
дохідності кредитних і інвестиційних портфелів;
надлишкова ліквідність (оскільки зумовлює зниження відсоткових ставок,
темпів зростання депозитів, витиснення внутрішніх джерел фондування,
збільшення кредитування ризикованих позичальників) [10, c.42];
загрози з боку сегменту небанківських фінансових установ.
Отже, в економічній літературі зустрічаються різні класифікації загроз
ФББС, які містять різні критеріальні підходи й рівень деталізації, здебільшого
акцентуючи увагу на тих аспектах, що становлять предметний інтерес
окремихдослідників.
Втім, ми вважаємо, неправомірно говорити про примат внутрішніх загроз
над зовнішніми чи навпаки, а слід зважати на їх взаємозв’язок і
взаємозумовленість, а також що останні можуть зумовлювати як посилення
загальної загрози, так і її послаблення шляхом взаємної нейтралізації цих
різновидів загроз ФББС.
Крім того, класифікаційний поділ загроз ФББС на реальні і потенційні,
активні і пасивні є достатньо умовним, оскільки загрози реальні й активні
навіть на стадії зародження. Відтак, виникає потреба в принципово новій оцінці
ФББС, що вимагає своєчасного розпізнавання загроз, що зароджуються і
наростають, а також їх прогнозування для їх оперативного попередження.
Поряд з явними і потенційно можливими загрозами ФББС існують й певні
виклики, зумовлені проблемами корпоративних фінансів підприємств
реального сектору, спричиненими скороченням експортної виручки,
зменшенням можливості зовнішніх запозичень, зростанням девальваційних і
інфляційних очікувань населення.
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЮ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
У статті обґрунтовано доцільність комплексного підходу до управління
вітчизняною банківською системою: на рівні державної стратегії та
стратегії окремої банківської установи. Визначено стратегічний набір
функціональних стратегій управління на рівні банку.
Ключові
слова:
банківська
система,
комплексна
стратегія
управління,стратегічний набір функціональних стратегій управління.
Постановка проблеми.Проблема активізації банківської діяльності з
огляду на її значення для сталого та збалансованого розвитку економіки
набуває особливої актуальності в період економічних потрясінь. На даний час
відбуваються досить складні процеси, спрямовані на подолання кризових явищ,
збереження банків із національним капіталом, посилення ролі банківського
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регулювання та нагляду, зміцнення фінансової стійкості банків у майбутньому,
що потребує виваженої, науково обґрунтованої стратегії управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Теоретичним іпрактичним
аспектам розроблення стратегії організацій, у тому числі банків,присвячена
значна кількість наукових напрацювань таких відомих зарубіжних івітчизняних
дослідників, як Г. Азаренкова, І. Ансофф, І. Бланк, О. Віханський,В. Вовк, О.
Герасимович, Л. Дмитришин, Б. Карлоф, О. Кириченко, О. Криклій,І. Лютий,
М. Мескон, Г. Мінцберг, С. Науменкова, М. Портер, А. Стрікленд,
Л. Примостка, А. Томпсон, О. Тридід та ін. Проте питання розробки та
впровадження цілісної стратегії управліннябанківською системою залишаються
актуальними і сьогодні.
Метою статтіє обґрунтування розробки комплексної стратегії управління
вітчизняною банківською системою та визначення основних її складових.
Виклад основного матеріалу дослідження.Стратегія управління
банківською системою – це концепція, в якій поєднуються цільовий та
інтегральний підхід до діяльності усієї сукупності банків, що дає можливість
встановлювати цілі розвитку банківської системи, порівнювати їх з наявними
можливостями (потенціалом) та приводити їх у відповідність шляхом розробки
та реалізації системи стратегій («стратегічного набору»).Основними
стратегіями управління банківською системи України на сучасному етапі її
розвитку мають стати:
• стратегія управління фінансовою стійкістю банківської системи;
• стратегія збалансованого управління ліквідністю банківської системи.
Ці дві стратегії мають забезпечувати виконання цілей розвитку банківської
систем України, а саме[12]:
• підвищення якості політики Національного банку України;
• підвищення довіри суспільства до Національного банку України,
банківської системи і національної валюти;
• розбудова банківської системи як комплексу рівноправних, різних за
розмірами, спеціалізацією і бізнес-моделями банків, які є фінансово здоровими,
конкурентоздатними,
стабільними,
спрямованими
на
довгострокову
перспективу розвитку в Україні, кредитування реального сектору економіки,
інноваційний та інвестиційний розвиток;
• розвиток цивілізованого конкурентного ринку банківських послуг на
базі сучасної ринкової інфраструктури, нових технологій, дотримання
антимонопольного законодавства, недопущення рейдерства;
• розвиток процесів банківського кредитування реального сектору,
зокрема високотехнологічного виробництва, малого та середнього бізнесу,
мікрофінансування для сприяння зростанню економіки і підвищенню
зайнятості;
• розвиток державних банків як банків розвитку і структурної перебудови
економіки.
Стратегію управління фінансовою стійкістю банківської системислід
розробляти з позиції взаємозв’язку трьох основних рівнів[4]:
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перший рівень – об’єднання з економікою в цілому та її
регіональнихсегментів;
другий рівень – взаємозв’язок стійкості окремого банку зі
стійкістюбанківської системи в цілому як цілісного утворення;
третійрівень
–
з
позиціїокремого
банку
як
структурного
елементабанківськоїсистеми.
Основними структурними елементами стратегічного управління
фінансовою стійкістю вітчизняної банківськоїсистемислід виділити [4]:
- вибірконцепції в залежності від рівнів забезпечення фінансової стійкості;
- стратегічний аналіз чинників, що впливають на фінансову стійкість;
- діагностику банківської системи з визначенням позитивних і негативних
процесів динамічного її розвитку;
- формування цілей стратегічного управління фінансовою стійкістю;
- складання прогнозу розвиткубанківськоїсистеми;
- забезпечення стратегічного контролю за виконанням цільових орієнтирів
забезпечення фінансової стійкості банківської системи.
Стратегія збалансованого управління ліквідністю банківської
системипередбачаєстворення
передумов
забезпечення
тапідтримання
оптимального рівня ліквідності банків на макрорівні. Оптимальним єтакий
рівень ліквідності, який дає можливість виконувати банківській системі свої
грошові зобов’язання. На практиці виокремлюють три головні стратегії
управління ліквідністю банків, а саме: стратегію управління активами (метод
накопичення ліквідності); стратегію управління пасивами (метод запозичення
ліквідності); стратегію збалансованого управління активами й пасивами (метод
збалансованого регулювання) [7]. У сучасних умовах зростання кредитного
ризику та нестабільності доцільна розробка і впровадження збалансованого
управління активами і пасивами. Сутність цієї стратегії полягає в тому, що
частину попиту на ліквідні кошти задовольняють за рахунок нагромадження
високоліквіднихактивів, а частину – через запозичення коштів[7].
Враховуючи вітчизняні особливості розвитку грошово-кредитної політики,
відповідно до чинної нормативної бази, для забезпечення йуправління
ліквідністю Національний банк України може використовувати такі
інструменти банківського нагляду, як економічні нормативи – насамперед
ліквідності таадекватності капіталу, а також основні інструменти грошовокредитної політики: обов’язкові резерви, процентну політику, операції з
рефінансування банків, операціїпрямого й зворотного РЕПО, операції з обміну
іноземної валюти на національну (своп),стабілізаційний кредит, операції з
власними борговими зобов’язаннями, операції з державними облігаціями
України, довгострокові кредити під заставу майнових прав на кошти
банківського вкладу [7].
Для досягнення максимального ефекту від реалізації стратегій управління
фінансовою стійкістю та ліквідністю банківської системи в цілому необхідно
визначити стратегічний набір функціональних стратегій управління на рівні
кожного окремого банку. Стратегічний набір функціональних стратегій
управління банкомможе включати:
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фінансову стратегію;
 конкурентну стратегію;
маркетингову стратегію;
 комунікаційна стратегію;
ІТ-стратегію;
стратегію управління людським потенціалом;
стратегію соціальної відповідальності (табл. 1).
Фінансова стратегія – це генеральний план дій по забезпеченню банку в
досягнені його прибутку.Фінансова стратегія банку передбачає визначення
відносин із зовнішнім середовищем – фінансовими, страховими, кредитними
організаціями, акціонерами, фінансовим ринком взагалі.Загальна фінансова
стратегія банку деталізується через низку конкретних стратегій, спрямованих
на розроблення стратегічних рішень у визначеному сегменті фінансової
діяльності банку (табл. 1). Зазвичай конкретні фінансові стратегії банку
нерівнозначні, а тому можуть мати ієрархічну підпорядкованість [10].
Конкурентна стратегія як елемент системи цілей банку являє собою
чотирирівневу структуру, представлену такими видами, як корпоративна
стратегія, ділова стратегія, функціональна стратегія, оперативна стратегія.
Корпоративна стратегія визначає, у яких сегментах ринку функціонує
комерційний банк, чи є він диверсифікованим або надає тільки вузький спектр
банківських послуг, орієнтується на широке або вузьке коло клієнтів й
організацій [13].
Ділова стратегія розробляється для кожної ділової сфери, яку виділяє банк,
окремо. Чим більше видів банківських продуктів надає банк, тим більше
ділових стратегій він має.
Функціональна стратегія відповідає кожній зі сфер банку, таких як
виробництво банківського продукту, фінансування, маркетинг, умови збуту.
Оперативна стратегія формується для відособлених підрозділів компанії функціональних підрозділів, відділів, філій, представництв й ін.
У цілому розроблена ефективна конкурентна стратегія має орієнтуватися
на[13]:
-підтримку високої ділової репутації й стабільності, збереження статусу
банку як соціально значимої установи;
-збільшення обсягу проведених операцій, розширення й удосконалювання
спектра надаваних послуг в умовах росту конкуренції на фінансових ринках;
- підвищення рівня капіталізації та рентабельності;
-мінімізацію ризиків банківської діяльності, у першу чергу кредитної,
збереження високої якості кредитного портфеля;
-підтримка оптимального співвідношення ліквідності й прибутковості
банківських операцій;
-ідентифікацію клієнтських груп та підвищення ефективності взаємодії з
клієнтами.
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Таблиця 1. Стратегічний набір функціональних стратегій управління
банком
№
Стратегія
1. Фінансова
стратегія

2.
3.

4.

Варіанти стратегії
нарощування капітальної бази банку; розширення депозитної бази;
кредитування; інвестування; стратегії розвитку інших фінансових
операцій банку (факторингових, лізингових, розрахункових, операцій
з пластиковими картками тощо).
Конкурентна
корпоративна стратегія; ділова стратегія; функціональна стратегія;
стратегія
оперативна стратегія.
Маркетингова лідер за розміром ринкової частки; лідер за якістю; лідер по
стратегія
обслуговуванню; технологічний лідер; інноваційний лідер; лідер з
гнучкості; лідер у взаємовідносинах з клієнтом; лідер з престижу;
лідер у знаннях; глобальний лідер; лідер по угодах (найнижча ціна);
лідер з цінності (ціна/якість).
Комунікаційн стратегія поінформованості; створення або підтвердження іміджу;
а стратегія
формування прихильності; створення уподобання; спонукання до
випробування продукту; збільшення обсягу продажів; зміна поведінки
цільової аудиторії.

5.

ІТ-стратегія

6.

Стратегія
управління
людським
капіталом
Стратегія
соціальної
відповідально
сті

7.

проекти smartcountry (електронний квиток, картка городянина);
проектидіджіталізації фінансового сектора та системи держуправління
і держпослуг; торговельний майданчик «ПриватМаркет»; електронний
банк.
стратегію оптимізації банківського персоналу; стратегія розвитку
трудових ресурсів; антикризова стратегія управління трудовими
ресурсами; мотиваційні стратегії розвитку банківського персоналу.
компенсація банком викидів вуглекислого газу та надання
«безкоштовного домашнього енергетичного лічильнику» за угодами
іпотечного кредитування; послуга автоматичного пожертвування при
розрахунку платіжною карткою; надання клієнтам безкоштовних
консультаційз фінансових та боргових питань; цільові депозити з
нижчим відсотком.

* Джерело: систематизовано автором на основі [2; 3; 5; 6; 8; 10; 11; 13]

Зміст і призначення маркетингової стратегії полягає у встановленні
довгострокових цілей банку і розробці заходів для їх досягнення.Основними
складовими елементами маркетингового стратегічного плану можна вважати
[5; 6]:
• формулювання місії банку;
•визначення передумов діяльності банку та оцінка маркетингового
середовища;
• визначення пріоритетів ринку, які мають найсуттєвіший вплив на
прийняття стратегічних рішень;
• оцінка сильних і слабких сторін банку, його можливостей і ризиків;
• коректування стратегії в умовах мінливого ринкового середовища;
• вибір часу стратегічних дій;
• очікувані результати від реалізації стратегії.
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Завданнякомунікаційної стратегіїбанку полягає у тому, щоб формувати і
підтримувати бажаний образ банківської продукції і самого банку в очах
громадськості і, зрозуміло, своєї клієнтури(як існуючої, так і потенційної)[8].
Цілі комунікацій зазначені у таблиці 1.
Розробка і реалізація ІТ-стратегії – це творчий процес підтримки стійкого
режиму функціонування діяльності банку шляхом прийняття і реалізації рішень
щодо методів та засобів збору й обробки інформації, прийомів ефективного
впливу на працівників, принципів, законів та закономірностей організації та
управління, систем контролю. Використання інформаційних технологій в
управлінні банком забезпечує[1]:
– швидкість, якість та точність прийняття управлінських рішень;
– якість та результативність проведення досліджень конкурентного
середовища;
– можливість інновацій в управлінському процесі;
– можливість підвищувати компетентнісні характеристики персоналу
банку.
Ускладнення банківської діяльності та постійні зміни вимог до знань і
навичок банківських працівників передбачають використання стратегічних
засад управління. Стратегія управління людським потенціалом банку охоплює
[3]:
• стратегію оптимізації банківського персоналу банку – пасивна стратегія,
яка характеризується орієнтацією на скорочення кількості працівників,
зменшення витрат на соціальні програми та навчання персоналу. Вона
використовується при ліквідаційній бізнес-стратегії або при інноваційнокорпоративному управлінському підході;
• стратегія розвитку трудових ресурсів – активна стратегія, що
здійснюється в рамках інноваційної корпоративної стратегії. Вона відрізняється
інвестиційним підходом до управління людськими ресурсами як ключовим і
конкурентоспроможним ресурсом. Крім інноваційно-корпоративної стратегії
розвитку банку ця кадрова стратегія застосовується при стратегіях
прибутковості та динамічного зростання;
• антикризова стратегія управління трудовими ресурсами. Ця стратегія
спрямована, по-перше, на попередження (профілактику) кризових ситуацій, а
по-друге, на вжиття заходів щодо їх ліквідації. Вона є актуальною для багатьох
сучасних вітчизняних банків, які постійно зазнають симптомів критичних і
кризових ситуацій;
• мотиваційні стратегії розвитку банківського персоналу є універсальними,
оскільки притаманні всім охарактеризованимвище стратегіям управління
персоналом банків.
Стратегія соціальної відповідальності– це розроблені і сплановані заходи
відповідального ставлення банку до свого продукту (послуги), працівників,
споживачів, партнерів, акціонерів, активнасоціальна позиція, яка полягає в
гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з представниками
комерційного сектору і суспільства, державноївлади, зацікавленими сторонами
для ефективного сприяння рішенню гострихекономічних, соціальних,
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гуманітарних та екологічних проблем [10].Створення та розширення діяльності
банків соціально-орієнтованого типу маєряд переваг серед яких в першу чергу
[2]:
• можливість встановлення партнерськихвідносин між банком, урядовими
структурами, міжнародними організаціями ігромадськістю;
• зростання вартості нематеріальних активів;
• покращення доступу докапіталів, зацікавленість і лояльність інвесторів
(інвестиційних фондів);
• удосконалення та розвиток соціальної захищеності населення;
• підвищення фінансової грамотності населення та його інтегрованість на
ринок фінансових послуг;
• орієнтація банківських продуктів на вирішення соціальних проблем
(лояльніумови іпотечного та споживчого кредитування ін.);
• упровадження принципівчесного ведення бізнесу (повага до прав
власності, захист добросовісної конкуренції, боротьба з корупцією, уникнення
конфлікту інтересів, утримання віддіяльності у неетичних сферах).
Висновки. Таким чином, виважена державна стратегія управління
банківською системою повинна поєднуватись з визначеним стратегічним
набором функціональних стратегій управління на рівні кожного окремого
банку. До якого пропонуємо включити розробку і впровадження фінансової,
конкурентної, маркетингової, комунікаційної стратегії, ІТ-стратегії, стратегії
управління людським потенціалом та соціальної відповідальності.Такий
комплексний підхід дасть можливість розбудови фінансово потужної,
прибуткової і стабільної банківської системи, яка ефективно виконуватиме
свою основну функцію – оптимальний перерозподіл капіталу в економіці для
фінансування інтенсивного стійкого економічного зростання на основі
високотехнологічної індустріалізації, розвитку інфраструктури, науки, освіти і
добробуту населення в цілому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
У статті досліджено основні фактори, які впливають на фінансову стійкість
страхових компаній та визначенно критеріїв її забезпечення. Встановлено, що
на фінансову стійкість страховика впливають фактори як внутрішнього, так
і зовнішньогопоходження, різних як за характером, так і за ступенем впливу.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова компанія, фінансова
стійкість, фактори впливу.
За останні роки страхуваннястало одним з основних елементів
функціонування фінансової системи країни. Сучасні умови розвитку ринкових
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відносин
передбачають
перед
усім
необхідність
забезпечення
фінансовоїстійкості страхової компанії. Адже надійність та платоспроможність
конкретного страховика пов’язана з фінансовою стійкістю компанії. Саме
фінансова стійкість виступає індикатором того, чи зможе страхова компанія
вмайбутньому виконати свої зобов’язання, а оцінка рівня фінансової стійкості є
одним з найбільш важливихзавдань при визначенні якості роботи страховика.
Отже забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є чи не
найбільш пріоритетним завданням її керівників та менеджерів, що безперечно є
основною умовою для повноцінного виконання інституту страхування своєї
ролі у процесі суспільного відтворення. Залучення коштів у страховий сектор
вимагає від страхових компаній постійного вдосконалення, що проявляється у
постійному моніторингу зовнішнього середовища, удосконалення механізмів та
методів забезпечення фінансової стійкості, гарантування надійності вкладення
коштів та ефективне їх використання та багато іншого.
Фінансова стійкість страховика, критерії її забезпечення і вплив
різноманітних чинників на її рівень розглядали в численних наукових працях,
як вітчизняні науковці, так і зарубіжні, зокрема: Базилевич В.Д., Барановський
О.І., Внукова Н.М.,Гвозденко А.А.,Добош Н., Залетов А., Заруба О.Д., Осадець
С.С., Орланюк-Малицька Л.А., Плиса В.Й., Сухов В.А., Ткаченко Н.В., Шірінян
Л. В. та інші дослідники.
Метою статті є визначення основнихфакторів, які впливають на
фінансову стійкість страхових компаній та визначення критеріїв її
забезпечення.
Страхові компанії, якй інші суб’єкти господарювання, функціонують в
однакових умовах, а отже піддаються тим самим ризикам. Але одночасно,
враховуючи специфіку пропонованих послуг, на нихвпливають фактори, що
притаманні лише страховій діяльності.
Фінансова стійкість страховика – це економічна категорія, що
характеризує такий стан його фінансових ресурсів, їхнього розподілу й
використання, за якого страхова компанія єплатоспроможною і здатною
своєчасно й у повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язанняперед
страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх чинників,
спричинених зміноюпараметрів середовища, в якому вона перебуває, і/або
внутрішніх чинників, викликанихреалізацією одного або низки ризиків
страховика.
Ряд факторів впливаютьна фінансову стійкість страховика, які можуть
мати як внутрішнє, так і зовнішнє походження, різних як за характером, так і за
ступенем впливу. При чому варто не упускати такий факт – якщо компанія є
фінансово стійкою щодо якогось одного фактора, це не означає, що вона є
такою самою щодо інших факторів. Найчастіше стійкість стосується одного,
двох чи декількох факторів. Таким чином, чим більшим є число факторів,
стосовно яких вона стійка, тим вищим буде ступінь її фінансової стійкості
загалом. Дофакторів внутрішнього впливу належать ті, якими може управляти
сама компанія (наприклад, склад і структура витрат, стратегія компанії щодо
витрат, тарифна політика, менеджмент страхової компанії тощо). Зовнішні ж
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фактори диктуються зовнішнім середовищем і їх вплив компанія вимушена
враховувати в процесі своєї роботи (кон’юнктура ринку, інфляція, тривалість
звітного періоду, рівень життя населення та попит на страхові продукти тощо).
При цьому стійкий фінансовий стан, перш за все, забезпечується правильним
регулюванням, прогнозуванням та управлінням.
Тому, можна сказати, що основними складовими забезпечення фінансової
стійкості страхової компанії є: власнийкапітал, страхові резерви,
перестрахування,
інвестиційна
діяльність,
тарифна
політика.
Від
якостіуправління ними керівництвом страховика і буде залежати на скільки
добре буде почувати себеорганізація на страховому ринку в тих чи інших
умовах.Зміна будь-якого фактора призводить до зміни фінансового стану
страхової компанії.
Фінансова стійкість страхової компанії визначається за допомогою
аналізуїї діяльності, як суб’єкта господарювання, на основі абсолютних та
відносних показників та оцінки фінансової стійкості страхової компанії, як
суб’єкта фінансового ринку, на основі дотримання належного фактичного рівня
статутного капіталу та запасу платоспроможності страховика [1].
Чинники фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта ринку
фінансових послуг можна об’єднати наступним чином:
- політика щодо централізованих страхових резервних фондів;
-формування суми фактичного запасу платоспроможності;
-формування нормативного запасу платоспроможності;
-державний нагляд у сфері страхування [4, c.305].
Якщо розглядати джерела формування фінансової стійкості страхової
компанії як суб’єкта господарювання, то варто виділити такі:
- обсяг власного капіталу в таких статтях як статутний капітал, резервний
капітал, обсяг нерозподіленого прибутку, додатково вкладений капітал;
- обсяг залученого капіталу, а саме обсяг залучених довгострокових та
поточних зобов’язань;
- загальна величина прибутку компанії, який формує нерозподілений
прибуток;
- обсяг необоротних активів, що впливає на ліквідність та фінансову
стійкість страховика;
- обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного
капіталу, які першочергово потребують фінансування;
- загальний обсяг валюти балансу, тобто загальний обсяг фінансових
ресурсів організації, що характеризує величину самого страховика і обсяг
коштів який обертається [3, c.140].
Сплачений у грошовій формі статутний капітал та інші власні засоби
страховика маютьзабезпечувати проведення планових видів діяльності і
виконання зобов’язань, що приймаютьсяним за договорами страхування[1].
Однією з найважливіших умов забезпечення платоспроможності
страховиків є наявністьстрахових резервів, достатніх для майбутніх виплат
страхових сум і страхових відшкодувань.Абсолютна величина коштів,
акумульованих у резервах, має постійно збільшуватися разом іззростанням
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кількості чинних договорів. З настанням страхових випадків має
виконуватисянерівність: Рз (резерви) > Вп (виплати) [5].
Серед умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій не
можна не назвативирівнювання розмірів сум, на які застраховані різні об’єкти.
Це завдання розв’язується шляхомперестрахування, яке в останні роки
практикується дедалі ширше. Передаючи частину ризиківперестраховикові,
первинний страховик потрапляє в певну залежність від нього. Оскільки будьякийзбиток спочатку покривається первинним страховиком і лише згодом
частково компенсуєтьсяперестраховиком, неплатежі останнього ставлять під
загрозу платоспроможність страхової організації[1].
Фактором впливу на фінансову стійкість страховика є якість його
страхового портфеля та його тарифна політика.Важливо досягти такого стану
портфеля, щоб відношення договорів, які закінчуються, іновоукладених
договорів, як мінімум, дорівнювало 1. Ця умова має поширюватися не тільки на
кількість договорів, а й на суму внесків за ними, на страхову суму,
величину ризику і тривалістьстроку страхування.
Правильна структура та величина страхового тарифу дозволяєдосягти
необхідного балансу між доходами і витратами страхової організації, який і
засвідчуєфінансову стійкість. Заниження тарифу фактично завищує ефективну
кількість договорів,формально (а не реально) зменшує імовірність страхової
події, послаблює гарантію безпекирозрахунків. Це призводить до браку
ресурсів у страховика і втрати фінансової стійкості [6].
Дедалі зростаюче нагромадження коштів перетворює страхові компанії на
потужні інвестиційні інститути, які разом з банками стають найбільшими
джерелами інвестиційного капіталу.Об’єктивною основою цього є інверсія
страхового циклу, коли страхові внески передуютьвиконанню зобов’язань
страховика, завдяки чому в його розпорядженні опиняються значні кошти,які
можуть бути ефективно використані для отримання додаткового доходу[1].
Успішна інвестиційна діяльність дозволяє страховій організації:
- по-перше, визначати можливість надання страхових послуг за рахунок
формуваннядостатніх обсягів страхових резервів;
- по-друге, забезпечити певною мірою якість страхових послуг і
визначати ринкову позиціюстраховика;
- по-третє, впливати на основні характеристики страхового продукту,
насамперед на йоговартість і на фактичне виконання зобов’язань страховиком,
обумовлене строками страхових виплат;
- по-четверте, дати можливість власникам розвивати свій бізнес і
самостійно управляти ним [2].
У сучасних умовах одним із суттєвих зовнішніх макроекономічних
факторів впливу на фінансову стійкість страхової компанії є фінансова
глобалізація світового ринку страхування. Страхова система України не може
відокремитися від впливу процесів фінансової глобалізації, тому має
адаптуватися до зовнішньоекономічної динаміки і тенденцій.
Підсумовуючи вище наведене, можна стверджувати, що забезпечення
фінансової стійкості страхових компаній залежить від збалансованості та
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стабільності всього національного інституту страхування, успішного залучення
страховиками іноземних інвестицій на міжнародному ринку капіталів,
модернізація та пристосування до вимог суспільства власного бізнесу.
Забезпечення
фінансової
стійкості
страховика,
як
суб’єкта
господарювання, також полягає у забезпеченні правильного та ефективного
співвідношення власного і позикового капіталу для забезпечення фінансової
стійкості.
Таким чином, достатній рівень фінансової стійкості страхової компанії,
як і всіх суб’єктів господарювання, забезпечує поступальний розвиток
економіки країни і стабільність фінансового ринку. При цьому важливо не
тільки володіти інформацією про поточний фінансовий стан страховиків, але й
мати уявлення про ступінь їх потенційної нараженості на ризики і фінансову
стійкість страхових компаній в майбутньому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
У статті розглянуто сутність витрат на якість продукції. Проаналізовано
теоретичні аспекти контролю витрат на управління якістю продукції.
Розглянуто основні види контролю якості. Особливу увагу приділено
внутрішньому контролю витрат на управління якістю продукції,
підкреслюються його переваги та недоліки.
Ключові слова: витрати, витрати на якість, система управління якістю,
контроль витрат на управління якістю продукції.
Для вивчення економічних процесів, що відбуваються на підприємствах,
виявлення факторів, що впливають на ці процеси, та виміру цього впливу
застосовують методи економічного аналізу. Саме контроль якості продукції
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дозволяє виявити тенденції, встановити пропорції в господарському розвитку,
виявити наявні резерви, прийняти оптимальне управлінське рішення.
Проблемам дослідження методики обліку витрат на якість і зокрема
проведенню контролю управління якістю присвятили свої наукові роботи такі
відомі вчені як Бєйбєсова Р.С., Калита П.Я., Міщенко С.В., Момот О.І.,
Пономарьов С.В., Старостіна А.О, Скрябіна Н.І., Табор А., Трофімов А.В.,
Фейгенбаум А., Фомічов С.К., Харрингтон Дж., Шаповал М.І. та ін. Але
механізм проведення контролю витрат на якість ще недостатньо розроблений,
про що свідчить невелика кількість досліджень.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів контролю
витрат на управління якістю продукції.
Витрати на якість – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо
до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом (обліковий
аспект), пов’язані з розробкою та впровадженням належної системи якості
(управлінський аспект), а також технічними характеристиками продукції, які
необхідні для її відповідності стандартам якості (технологічний аспект) [7, с.
29].
В свою чергу, система якості відіграє важливу роль у проведенні
переговорів з реалізації продукції іноземним покупцям і замовникам, що
вважають обов’язковою умовою наявність у виробника стандартів якості і
відповідного документа, що підтверджує її. Ефективність СМУ досягається при
оптимізації витрат на виготовлення продукції, її реалізації та за необхідності
післяпродажного обслуговування [5].
Система контролю якості продукції являє собою сукупність методів і
засобів контролю та регулювання компонентів зовнішнього середовища, що
визначають рівень якості продукції на стадіях стратегічного маркетингу,
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і виробництва, а також
технічного контролю на всіх стадіях виробничого процесу.
Елементи зовнішнього середовища системи контролю якості продукції для
рівня підприємства включають результати маркетингових досліджень,
сировину, матеріали, з яких виготовляють вироби, параметри організаційнотехнічного рівня виробництва і системи менеджменту підприємства.
Варто зазначити, що однією з умов підвищення ефективності контролю є
регулярне функціонування системи менеджменту. В свою чергу, облік має бути
організований за виконанням усіх планів, програм, завдань за такими
параметрами, як кількість, якість, витрати, виконавці і строки. Облік витрат
ресурсів бажано організовувати за всіма видами ресурсів, товарів, що
випускаються, стадіями їхнього життєвого циклу і підрозділами фірми. Для
складної техніки необхідно вести автоматизований облік відмов, витрат на
експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт. Тому повинні виконуватися
такі вимоги щодо обліку:
1) забезпечення повноти, тобто ведення обліку за всіма підсистемами
системи менеджменту, показниками якості, кількості і ресурсомісткості товарів,
підрозділами фірми, товарними ринками та ін.;
2) забезпечення динамічності, тобто облік показників у динаміці і
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використання результатів обліку для аналізу;
3) забезпечення системності, тобто облік показників системи менеджменту
та її зовнішнього середовища (макросередовище, інфраструктура регіону,
мікросередовище фірми);
4) автоматизація обліку на основі комп'ютерної техніки;
5) забезпечення наступності, застосовності і перспективності обліку;
6) використання результатів обліку для стимулювання якісної праці [1].
Контроль витрат на управління якістю продукції може бути внутрішнім і
зовнішнім. Внутрішній контроль вивчає свою власну систему, процедури,
діяльність і визначає їх адекватність або відповідність. Це самий важливий вид
контролю, оскільки він забезпечує керівництво організації інформацією про
ефективність та продуктивність всієї системи менеджменту, чи є політика
фірми задовільною, які потрібні зміни. В результаті формуються корегуючи
зміни в системі управління якістю на підприємстві.
Цінність внутрішнього контролю залежить від того, як заплановано його
проведення (для цього складається відповідна програма), як він здійснюється, і
які його результати. Під час контролю якості перевіряється система
менеджменту якості і «люди». Перевіряючи «людей», контролер повинен
оцінити їх шляхом опитування, як точно вони дотримуються задокументованих
процедур, наскільки кожен учасник процесу уявляє свій «внесок» в кінцеву
якість продукції і знає своє місце і роль в бізнес-процесі.
Для отримання об’єктивних результатів необхідно гарантувати
незалежність співробітників служби внутрішнього контролю. Тобто контроль
якості має проводити фахівець, який не пов’язаний з роботою даного відділу
або служби і який не несе відповідальності за ці підрозділи підприємства.
Виявлення контролером слабких місць дозволяє вчасно звернути увагу на
недоліки в діяльності, процесах, попередити порушення в системі. Погляд
контролю (людини зі сторони) буває дуже вагомим при прийнятті важливих
управлінських рішень. Крім того, для співробітників служби внутрішнього
контролю не повинно бути «недоторканих» місць. Там, де існує ризик
скомпрометувати якість або де це реально відбувається, «недоторканих» не
повинно бути [6, с. 42].
Внутрішній контроль дає можливість визначити, наскільки заплановані
заходи правильно складені, виконуються і сприяють попередженню негативних
наслідків. Вагомість внутрішнього контролю у полягає також в тому, що його
результати можуть бути використані незалежними експертами для оцінки
здатності організації виявляти існуючі проблеми (порушення або
невідповідність стандартам) і знаходити можливість для безперервного
поліпшення якості.
Переваги внутрішнього контролю включають: знання внутрішніми
контролю особливостей свого підприємства, специфічних каналів комунікацій,
що діють на підприємстві, неформальних лідерів, чия інформація може бути
найбільш корисною при контролі, можливість використання конфіденційної
інформації, порівняно невеликі витрати коштів на проведення контролю тощо.
До недоліків відносять невисокий рівень об’єктивності висновків
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співробітників служби внутрішнього контролю, менша інтенсивність праці, ніж
при зовнішньому контролю, більш хворобливе відношення до критики,
неможливість використання результатів контролю в рекламі підприємства.
Основним завданням зовнішнього контролю витрат на управління якістю
продукції є отримання достовірної інформації про систему менеджменту якості
у постачальника, що дає можливість бути впевненими, що визначені вимоги
цієї системи виконуються і будуть виконуватися в подальшому. Головне, щоб
такий контроль проводився професійно, точно відображав ефективність
системи менеджменту якості постачальника. Результати такого дослідження
впливають на комерційні рішення і можуть бути вирішальними для
майбутнього обох партнерів [2, с. 92].
Порушення вимог, висунутих до якості виготовленої продукції,
призводить до збільшення витрат виробництва і споживання. Тому своєчасне
попередження можливого порушення вимог до якості є обов'язковою
передумовою забезпечення заданого рівня якості продукції за мінімальних
витрат на її виробництво. Це завдання вирішується на підприємствах за
допомогою технічного контролю.
Технічним контролем називається перевірка дотримання технічних вимог
до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення, а також виробничих умов і
чинників, що забезпечують необхідну якість. Об'єктами технічного контролю є
матеріали і напівфабрикати, що надходять на підприємство зі сторони,
продукція підприємства як у готовому вигляді, так і на всіх стадіях її
виробництва, технологічні процеси, знаряддя праці, технологічна дисципліпа і
загальна культура виробництва. Технічний контроль має забезпечувати випуск
продукції, що відповідає вимогам конструкторсько-технологічної документації,
сприяти виготовленню продукції з найменшими витратами часу і засобів,
надавати вихідні дані і матеріали, що можуть бути використані з метою
розробки заходів щодо підвищення якості продукції та скорочення витрат.
Загальні принципи раціональної організації технічного контролю
полягають у такому:
1) технічний контроль має охоплювати всі елементи і стадії виробничого
процесу;
2) техніка, методи й організаційні форми контролю повинні цілком
відповідати особливостям техніки, технології й організації виробництва;
3) ефективність раціональної організації технічного контролю в цілому й
окремих її елементів має бути обґрунтована належними економічними
розрахунками;
4) система контролю мас забезпечувати чіткий і обґрунтований розподіл
обов'язків і відповідальності між окремими виконавцями та різними
підрозділами підприємства;
5) система контролю має використовувати ефективні методи
статистичного контролю мотивації [3, с. 20].
Залежно від об'єкта контролю виокремлюють операції з перевірки:
вихідних матеріалів; покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
продукції на різних стадіях виробництва; засобів виробництва; технологічних
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процесів; документації, методів, систем забезпечення (управління) якості
продукції.
Для перевірки фактичної відповідності якості продукції, що поставляється,
використовуються різні організаційно-технічні процедури, форми і методи, у
тому числі контроль, діагностування, випробування, аналіз причин браку,
відмов, рекламацій та ін. Усі ці процедури виконуються, як правило,
виготовлювачем або за його замовленням – сторонньою організацією.
В свою чергу, принципи проведення контролю є результативним і
надійним методом підтримки політики керівництва. По суті контролю можна
розглядати як діяльність по збору інформації. Що б знайти корисну
інформацію, контролер повинен проаналізувати адекватність і ефективність
заходів з управління якістю, а також визначити або передбачити негативні
наслідки цих заходів (якщо вони можуть мати місце).
Контроль якості може бути ефективним тільки тоді, якщо він проводиться
кваліфікованим персоналом, коли контролер не тільки розуміє як провести
контроль, але і яким чином можна досягти найкращих результатів від його
проведення. Найкращі результати досягаються шляхом комплексного і
систематичного підходу до контролю, а також застосовуючи тактику
проведення відкритої дискусії за предметом обговорення. Непрофесійно
проведений контроль може не тільки не дати бажаних наслідків, але й
несприятливо вплинути на взаємовідносини всередині організації.
Таким чином, контроль витрат на управління якістю продукції є одним з
ключових процесів в діяльності підприємства. За оцінками західних фахівців,
якщо на підприємстві такі процеси, як відповідальність керівництва, корегуючи
та попереджаючі дії, внутрішній контроль, аналіз даних, постійне поліпшення
налагоджені і впроваджені у відповідності з вимогами міжнародних стандартів,
то і всі інші процеси системи менеджменту якості будуть не тільки працювати,
але й постійно удосконалюватися. Контроль якості дає можливість виявляти
поверхневі та глибинні причини невідповідностей, узагальнити проблему,
довести її до вищого керівництва.
Контроль витрат на якість продукції – встановлення відповідності
продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкаметалонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його
стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів,
енергоносіїв та ін.; виявлення дефектної продукції на ранніх етапах;
запобігання випуску недоброякісної продукції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
В статті розглянуто деякі напрями удосконалення системи управління
ліквідністю комерційного банку. Досліджено особливості забезпечення
достатнього рівня ліквідності.
Ключові слова: банк, ліквідність, система управління, кредит, депозит,
фінансові послуги.
Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції розвитку банків, що
характеризуються суттєвими змінами в умовах їх діяльності, а саме:
посиленням конкуренції, зниженням рентабельності традиційних банківських
операцій, збільшенням у структурі послуг банків частки небанківських
продуктів, погіршенням якості активів викликають необхідність використання
адекватної системи управління ризиками.
Найважливішою функцією банківської системи є трансформація
строковості грошей, тобто залучення банками вільних фінансових ресурсів і
розміщення їх на більш тривалий строк. Таким чином, природою ризику
ліквідності є сама банківська діяльність. Для забезпечення постійної діяльності
банк повинен вміти управляти ліквідністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел і
публікацій показує, що дослідженню банківської ліквідності приділяється
велика увага як іноземних науковців і практиків: С.Братанович, Х.Грюнинг,
У.Гулд, О.Лаврушин, А.Лобанов, В.Муравйов, М.Поморіна, П.Роуз,
І.Фаррахов, А.Чугунов, А.Шапкин та ін., так і вітчизняних – І.Волошин,
В.Зінченко, Г.Карчева, О.Ковальов, О.Кірєєв, В.Кротюк, О.Куценко,
О.Оконська, М.Сорокін та ін.
Однак у наукових працях більшості дослідників висвітлюються світові
стандарти та підходи до управління ризиком ліквідності банку. Тому наразі
бракує праць, в яких би поєднувалися методи аналізу та управління ліквідністю
в банку з підходами щодо регулювання і нагляду за ризиком ліквідності з боку
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регулятора.
Виклад основного матеріалу. Ліквідність надзвичайно важлива для
банку, оскільки її відсутність небезпечна для банку, як і банкрутство. На
сьогодні в ЄС не розроблено єдиної нормативної бази для управління ризиком
ліквідності [1], проте вимоги наглядових органів до банків ґрунтуються на
подібних базових принципах.
На сьогоднішньому етапі органи банківського нагляду для визначення
рівня управління ліквідністю банків використовують Основні принципи
ефективного банківського нагляду та Принципи ефективного управління
ліквідністю у банківських установах [1], затверджені Базельським комітетом з
питань банківського нагляду.
В Принципах ефективного управління ліквідністю у банківських установах
в редакції 2000р. увага акцентується на визнанні того факту, що правління та
вище керівництво банку несуть найбільшу відповідальність за процес
ефективного управління ризиком ліквідності. Роль наглядових органів у зв’язку
з цим, насамперед, полягає у визначенні ступеня активності залучення цих груп
до процесу управління ліквідністю, своєчасності отримання ними достатньо
деталізованої, для розуміння та оцінки ризику ліквідності банку, інформації.
Саме роль наглядових органів у процесі управління ліквідністю банків
розглядається у 14 Принципі ефективного управління ліквідністю у банківських
установах, який також містить рекомендації наглядовим органам щодо
важливих аспектів проведення оцінки якості управління ризиком ліквідності,
яке здійснюється банком відповідно до розроблених ним стратегій та інших
положень [1].
З метою підтримки ліквідності банків органи нагляду повинні вирішувати
такі завдання:
1. Здійснювати контроль правильності визначення та здійснення
адекватної політики щодо підтримки ліквідності, а саме через:
- визначення оптимального рівня ліквідності,
- забезпечення своєчасного подання звітності та іншої необхідної
інформації,
- забезпечувати вироблення належної стратегії у цьому напрямі.
2. Виявляти оперативно (своєчасно, на ранніх етапах) негативні зміни в
ліквідній позиції банку та завчасно вживати заходів щодо їх усунення.
3. Встановлювати (за можливості та в разі необхідності) ліміти та
параметри коефіцієнтів, що аналізують ліквідність, виключно для власної
орієнтації та спрощення виявлення різних проблем. З іншого боку, вони можуть
вводити такі ліміти, які, на їхню думку, відповідають вимогам стабільного
функціонування банківського сектору.
4. Ставитися неупереджено до всіх банків та визначати їхню ліквідність
відповідно до загальновизнаних міжнародних принципів.
У цілому органи нагляду висувають до банків такі вимоги:
- щоденне та постійне вимірювання ризиків;
- виявлення потенційного дефіциту коштів, використовуючи "сходинки"
строків погашення;
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- проведення стрес-тестів на основі даних «сходинок» строків погашення;
- оцінювання розміру та якості ліквідних активів, враховуючи можливе
зниження їх вартості у випадку вимушеного продажу;
- підтримання здатності банку отримувати доступ до нових джерел
ліквідності на роздрібних, комерційних (оптових) та міжбанківських ринках;
- підтримання рівня невикористаних кредитних ліній (тобто, кредитних
ліній, відкритих в інших кредитних організаціях, але ще не використаних) та
забезпечення спроможності банку розширювати ці кредитні лінії або
утримувати їх на тому ж рівні за критичних обставин;
- складання резервних планів фінансування, що мають стосуватися:
можливих ускладнень у використанні відкритих кредитних ліній; підтримки з
боку власників (наприклад, материнської компанії); підтримки з
бокуцентрального банку, хоча банкам не варто відверто розраховувати на
підтримку центрального банку в своїх резервних планах, оскільки можуть
виникнути проблеми морального ризику; оцінки рівня ліквідних активів та
активів, які підлягають погашенню, що перебувають в розпорядженні банку.
В ході такої оцінки органи нагляду повинні проводити незалежну оцінку
банківських стратегій, положень, процедур та принципів, що стосуються
управління ліквідністю [2].
Спираючись на результати своєчасно проведенного аналізу, органи
нагляду повинні зробити висновки щодо відповідності рівня банківської
ліквідності встановленим вимогам. З урахуванням цього, банку може бути
запропоновано внести необхідні зміни до його системи управління ліквідністю.
Отже, відповідно до завдань здійснення банківського нагляду
відповідними органами, з точки зору управління ліквідністю банків, такий
нагляд повинен поєднувати здійснення кількісної та якісної оцінки цього
процесу.
Проведення кількісної оцінки діяльності банку щодо забезпечення
відповідного рівні ліквідності здійснюється шляхом встановлення нормативних
значень або нормативів для окремих обов’язкових коефіцієнтів та надання
рекомендацій щодо застосування необов’язкових нормативів. Такі заходи
спрямовані передусім на визначення ліквідної позиції банку, потенційного
дефіциту або надлишку ліквідних коштів.
Якісна оцінка передбачає оцінку діяльності керівництва та управлінського
персоналу банку щодо визначення стратегії управління ризиком ліквідності та
її використання у щоденній діяльності банку, разом з стрес-тестуванням та
складанням резервних планів.
Зважаючи на велике значення для банків підтримання певного рівня
ліквідності, органи нагляду вимагають від них розроблення адекватної стратегії
управління ризиком втрати ліквідності, яка має містити вимірювання,
управління та обмеження рівня ризиків. Ця стратегія має передбачати
механізми поточного вимірювання та моніторингу чистого попиту в фінансових
ресурсах (наприклад, з встановленням лімітів на позицію ліквідності), а також
щоденного управління. Стратегія повинна відповідати характеру та складності
діяльності банку і передбачати відповідний нагляд з боку ради директорів та
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розподіл повноважень щодо її впровадження.
В банках, що активно працюють на міжнародних ринках, така стратегія
може, наприклад, включати централізований контроль та управління
ліквідністю в розрізі країн та окремих валют, та повинна ґрунтуватися на
інформації, яка постійно та своєчасно отримується і обробляється через
спеціальні інформаційні системи. Вона повинна включати також стрестестування змін ліквідності з розробкою різних сценаріїв та періодичним
аналізом реалізації варіантів дій, прийнятних для кожного з них. Необхідно
також складати резервні плани фінансування на випадок кризи ліквідності, які б
включали оцінку та стратегію доступу до потенційних ринкових джерел
коштів. Зокрема для передбачення строків надходження та вибуття коштів,
тобто для виявлення їх потенційного дефіциту, банки можуть використовувати
так званий метод побудови «сходинок» строків погашення, що передбачає
групування активів та зобов’язань (в тому числі позабалансових) залежно від
строків їх погашення [3].
Повна відповідальність за забезпечення виконання банком своїх
зобов'язань, у разі настання строку їх виконання, покладається на керівництво
банку. Тому при підготовці документа про пруденційну політику щодо
забезпечення ліквідності банк повинен враховувати свої особливості та свою
позицію в банківській системі. Разом з тим, банк повинен постійно
забезпечувати доступ органу нагляду до визначеної ним інформації для
перевірки наявної у банку адекватної пруденційної політики управління
ліквідністю та адекватних внутрішніх систем управління ліквідністю,
дотримання їх у своїй діяльності.
Висновки. Найважливішою функцією банківської системи є трансформація
строковості грошей, тобто залучення банками вільних фінансових ресурсів та
розміщення їх на більш тривалий строк. Проблема ліквідності банків виникла
одночасно з їх появою. Таким чином, природою ризику ліквідності є сама
банківська діяльність.
Саме роль наглядових органів у процесі управління ліквідністю банків
розглядається в Основних принципах ефективного банківського нагляду
розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду (Принцип 14), які
містять рекомендації наглядовим органам щодо важливих аспектів проведення
оцінки якості управління ризиком ліквідності, яке здійснюється банком
відповідно до розроблених ним стратегій та інших положень.
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У статті досліджено шляхи покращення управління наповненням місцевого
бюджету у контексті зарубіжного досвіду. Виокремлено, основні напрями
удосконалення наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Визначено,
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З кожним роком в Україні набуває актуальності проблема нестачі
фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність
їхніх дохідних джерел. За таких умов серйозним чинником стабілізації
економічної ситуації в країні має стати ефективне формування місцевих
фінансів, здатне перетворити територіальні громади із дотаційних на суб’єкти,
які самостійно, за рахунок власних доходів спроможні розв’язувати будь-які
соціально-економічні проблеми. Розподіл доходів між окремими видами
бюджетів повинен забезпечити бюджет кожного рівня величиною доходів,
достатніх для фінансування закріплених за цим рівнем видаткових зобов’язань.
Метою статті є дослідження шляхів покращення управління наповненням
місцевого бюджету у контексті зарубіжного досвіду.
Проблемам становлення і розвитку фінансової політики на державному і
місцевому рівнях присвячені роботи: Гринкевич Л. С., Кириленко
О. П., Крайник О. П, Левіної В. В., Мельник Л. М., Сунцової О. О., Ускова І. В.,
Федосова В. М. та інших. При цьому, незважаючи на значні роботи в сфері
становлення ефективної регіональної фінансової політики, потрібні подальші
комплексні дослідження спрямовані на розробку комплексних заходів і етапів з
розвитку фінансової політики на рівні адміністративно-територіальних
одиниць.
Завдання, які постають перед бюджетною системою України, коли
характерною є економічна криза, спад виробництва та зниження життєвого
рівня населення, раціонально та зважено організувати ці міжбюджетні
відносини. Система міжбюджетних відносин повинна орієнтуватися на
досягнення: економічної ефективності, соціальної справедливості, політичної
стабільності. Так, економічна ефективність досягається шляхом встановлення
відповідальності та зацікавленості у повній мобілізації бюджетних доходів,
цільовому та економічному витрачанні бюджетних коштів. Соціальна
справедливість забезпечується за допомогою бюджетного регулювання та
фінансового вирівнювання, гласність та зрозумілість яких є важливими
умовами політичної стабільності. Для того, щоб система міжбюджетних
відносин відповідала цим критеріям, треба вирішити першочергові завдання,
серед яких:
– проведення чіткого розподілу повноважень між органами державної
влади та місцевим самоврядуванням;
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– розмежування доходів і видатків кожного виду бюджетів на основі
розподілу повноважень між рівнями влади;
– зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок розширення
переліку місцевих податків і зборів, та надання права органам місцевого
самоврядування запроваджувати на своїй території власні податки і збори;
– відновлення механізму стимулювання додаткового залучення доходів у
місцеві бюджети;
– формування стабільної законодавчої бази організації міжбюджетних
відносин, неприпустимість щорічних змін механізмів регулювання;
– розробка мінімальних соціальних стандартів, необхідних для здійснення
ефективного фінансового вирівнювання;
– широке використання нормативів бюджетної забезпеченості та їх
подальша диференціація;
– застосування групових нормативів відрахувань від регулюючих
податків;
– забезпечення дотримання єдиних критеріїв у процесі визначення обсягів
дотацій і субвенцій.
Основні напрями удосконалення системи формування доходів бюджетів у
сучасних умовах проілюструємо на рисунку 1.
Ефективність впливу місцевого бюджету на соціально-економічний
розвиток регіонів залежить не тільки від обсягу надходжень, але й від напрямів
використання коштів. Ураховуючи загальний розподіл видатків місцевих
бюджетів на видатки споживання і розвитку, бюджетні програми можуть
об’єднуватись за критеріями:
– програми підтримки поточної діяльності розпорядників коштів
місцевих бюджетів для виконання покладених на них функцій державного
управління (видатки державного управління на місцевому рівні);
– програми реалізації завдань соціального розвитку та соціального
захисту населення (соціальні видатки);
– програми реалізації економічного розвитку, в які входять розвиток
інфраструктури, наукові дослідження, структурні перетворення в економіці
регіонів, реформування та реструктуризація підприємств, капітальні вкладення
в освіту, охорону здоров’я тощо (видатки розвитку).
Визначення трьох основних категорій бюджетних програм є першим
кроком у формуванні програмної класифікації видатків місцевих бюджетів
Впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні передбачає
здійснення бюджетних видатків на цілі, що відповідають середньо- та
довгостроковій стратегії розвитку регіону. Це важливо для формування
бюджету розвитку місцевого бюджету: оскільки видатки розвитку мають
довгостроковий характер, процес планування бюджетів розвитку тісно
пов’язаний зі встановленням взаємозв’язку зі стратегічними та
середньостроковими програмами регіонального розвитку та державною
політикою регіонального розвитку.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
- розробку вітчизняної моделі системи формування доходів бюджетів з урахуванням
об’єктивних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства, інших
об’єктивних та суб’єктивних чинників, а також завдань, визначених бюджетною
доктриною, а у її складі бюджетною стратегією;
розробку ефективної законодавчої та нормативної бази стратегічного й
тактичного характеру, яка справляла б тільки позитивний вплив на наповнення
дохідної частини бюджетів;
- процес формування доходів бюджетів повинен пов’язуватися як із фіскальними,
так і регулюючими завданнями, включаючи всі складові виробництва,
розподілу, обміну й споживання;
- цілеспрямоване та ефективне формування морально-етичних та професійних
якостей усіх учасників розподільчих відносин, пов’язаних з наповненням дохідної
частини бюджетів, а також належного рівня фінансової культури та
етики підприємництва;
- чітке розмежування функцій та повноважень, взаємоузгодження роботи органів
державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, координація
діяльності фінансових, казначейських, податкових та контрольно-ревізійних органів
у процесі мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів.

Рисунок 1. Основні напрями удосконалення наповнення дохідної
частини місцевих бюджетів
Очевидно, що для підвищення ролі бюджету розвитку в соціальноекономічному розвитку регіонів необхідно зміцнити та оптимізувати джерела
його наповнення. Дохідна частина бюджету розвитку може бути збільшена за
рахунок включення до переліку джерел надходжень таких стабільних доходів,
як плата за оренду майна, що перебуває в комунальній власності, плата за
забруднення навколишнього середовища, збори за спеціальне використання
природних ресурсів місцевого значення. Важливий напрям зростання дохідної
частини бюджету розвитку пов’язаний з оптимізацією механізму виділення
субвенцій з державного бюджету для інвестиційних проектів та їх поступовою
заміною на дотації економічного розвитку. При цьому передбачається введення
формульного підходу до розподілу дотацій економічного розвитку, враховуючи
необхідність виконання головних завдань державної політики регіонального
розвитку щодо необхідності згладжування міжрегіональних диспропорцій.
Для того, щоб докорінно змінити існуючу систему функціонування
місцевих бюджетів, потрібний часовий інтервал та удосконалення теоретико134

методологічної та нормативної бази функціонування місцевих бюджетів.
Одним із напрямків вирішення поставлених проблем є створення комплексної
концепції реформування місцевих бюджетів (рис. 2).
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Рисунок 2. Основні завдання концепції реформування наповнення
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 (соціально-економічні
наслідки інфляційних процесів та ін.).
Таким чином, реформування місцевих бюджетів доцільно здійснювати з
урахуванням негативних чинників, що впливають на здійснення бюджетного
процесу на місцях, а також шляхом впровадження обґрунтованих концепцій з
урахуванням стратегічного курсу регіонального і державного розвитку. Крім
того, таке реформування повинне здійснюватися з удосконаленням бюджетного
законодавства,
адміністративно-територіального
устрою
та
об’єктів
бюджетного фінансування. Воно повинно відбуватися поетапно з урахуванням
суспільно політичних та економічних умов зі збереженням збалансованості
бюджетної системи в цілому і у взаємозв’язку з проведенням реформ у галузях
бюджетної сфери й інших сферах діяльності.
Якщо враховувати досвід зарубіжних країн, то місцеві податки і збори
становлять значну частину доходів органів місцевого самоврядування в країнах
Європейського Союзу, зокрема у Великобританії та Німеччині – 37%, у Франції
– 67%. За рахунок місцевих податків сформовано 72% муніципальних доходів
Австрії, 61% – у Швеції, 66% – у США, 55% – в Японії, 51% – в Данії, 43% – у
Норвегії, 37% – у Великій Британії, 31% – в Іспанії тощо.
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У країнах Європейського Союзу до основних місцевих податків і зборів
можна віднести такі: збори за надання послуг місцевими органами влади
(зокрема за водопостачання, користування громадським транспортом); доходи
від місцевої комунальної власності (від оренди чи продажу комунального
майна); податки та внески до соціальних фондів. До місцевих віднесено
податки на туризм, торгівлю, утримання тварин, комерційні об’яви, володіння
транспортними засобами, дари і спадщину, місця паркування, гральні автомати,
використання місцевої символіки [4; 5].
Найбільшими за питомою вагою серед них є місцевий корпоративний
податок, місцевий податок з доходів, податок на нерухомість. Так, місцевий
корпоративний податок складає від 20% надходжень до місцевих бюджетів
Португалії та Іспанії, до 90% у Люксембурзі, місцевий податок з доходів займає
від 40% у Бельгії до 100% у Швеції. В Італії основним місцевим податком є
прибутковий, у Франції – податок на житло, промисловий податок, земельний
та податок з будівель, у Швеції – податок на доходи громадян, в Японії –
підприємницький (з прибутку) та корпоративний муніципальний податок.
Частка інших податків дуже незначна, окрім податку на здійснення операцій з
нерухомістю, податку на спадщину та податку з власників транспортних
засобів [6].
Незважаючи на тенденції централізації, у країнах Європейського Союзу
достатньо широко впроваджено систему місцевого оподаткування з високим
ступенем юридичної самостійності щодо введення місцевих податків і зборів,
встановлення порядку їх нарахування та стягнення.
Можна зазначити, що в Україні порівняно з іншими країнами перелік цих
податків є незначний. Кількість місцевих податків і зборів у зарубіжних країнах
різна. Головним чином у більшості економічно розвинених країн існує
можливість застосування численних місцевих податків, а саме: у Франції –
понад 40, Німеччині – 55, Італії та Бельгії близько – 70 і 100 відповідно.
Наприклад, в Австрії стягуються такі місцеві податки, як податок на зайнятість,
земельний податок, податок на напої, податок на рекламу, податок на розваги,
податок на оголошення, туристичний податок, податок з власників собак,
оплата послуг, що надаються на місцевому рівні, плата за паркування тощо.
Адміністративна система Чехії передбачає, що муніципалітети в повному
обсязі отримують надходження від податку на майно (земельний податок і
податок на будівлі), збір на рекреаційні заклади, курортний збір, збір із
власників собак, збір із транспортних засобів, збір з ігрових автоматів, податок
на використання громадських місць тощо.
В Угорщині до місцевих бюджетів надходять такі податки: податок на
будівлі; податок на забудову земель; податок на рекреаційні заклади; податок
на спадок; податок на дарування; податок на операції з власністю; податки з
продажу; туристичний податок; податок із власників транспортних засобів
тощо.
У Швейцарії на місцевому рівні справляється податок з доходів фізичних
осіб, податок на прибуток і капітал, податок на спадок і дарування, податок на
операції з майном, податок на виграші, податок на автомобілі, податок з
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власників собак, податок на розважальні заходи, кантональне державне мито,
податок на біг-борди та податок на нерухомість [4].
Деякі місцеві податки у Франції є факультативними, тобто
встановлюються виключно в випадках, коли місцеві органи влади не можуть
забезпечити бездефіцитність бюджету. Це податки на розваги, на утримання
місцевих доріг, вулиць, на домашню прислугу, реєстраційні збори і ін.
Упровадження в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, є одним із важливих питань, що має вагоме значення для
управління економічним розвитком держави, адаптації національного
законодавства до європейських стандартів. У більшості країн цей податок є
місцевим і є одним з основних джерел доходів бюджетів органів місцевого
самоврядування. Зокрема він забезпечує до 95% надходжень до місцевих
бюджетів у Нідерландах, 81% – у Канаді, 52% – у Франції, 90% – в Австралії,
близько 70% – у деяких штатах США. Питома вага цього податку у власних
надходженнях місцевих бюджетів інших країн становить від 10% у Данії,
Фінляндії, Греції, Люксембургу до 50% у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі,
Словаччині, Словенії, Іспанії та майже 100% у Великобританії, Естонії, Ірландії
Значна увага як у нашій країні, так і в Італії, Німеччині, Великій Британії,
Швейцарії тощо приділяється спрощеній системі оподаткування малого
бізнесу. З прийняттям оновленого Бюджетного кодексу України та схваленням
Податкового кодексу України надходження єдиного податку для суб’єктів
малого підприємництва зараховуються до бюджету розвитку бюджетів
місцевого самоврядування. У деяких країнах крім спрощеної системи
оподаткування вводяться додаткові умови зменшення суми сплати податків. Це
сприяє відмові від тіньової господарської діяльності, що дає змогу збільшити
розміри податкових надходжень до бюджету.
Підсумовуючи світовий досвід, відзначимо, що система місцевих
податків і зборів в Україні потребує подальшого вдосконалення. Основними
напрямками в управлінні системи місцевого оподаткування повинні стати
кроки:
– забезпечення реалізації основних принципів податкової та бюджетної
політики, спрямованої на створення міцної ресурсної бази місцевих бюджетів;
– створення стабільної законодавчої бази оподаткування з метою
збільшення надходжень до бюджетів місцевого самоврядування;
– забезпечення достатніх обсягів надходжень місцевих податків і зборів,
які мають бути відчутними у загальному обсязі фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування, оскільки потреби територіальної громади повинні
задовольнятися переважно за рахунок цих надходжень;
– зниження адміністративних витрат шляхом використання спільних
форм і баз оподаткування при справлянні загальнодержавних і місцевих
податків;
– активізація роботи з підвищення правової культури населення щодо
сплати місцевих податків і зборів; обсяг місцевих податків має бути
безпосередньо пов’язаний з рівнем надання місцевих послуг.
Отже, удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їх
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фіскальної ролі як фундаментального напрямку зміцнення фінансової
спроможності місцевих бюджетів сприятиме підвищенню ефективності
управління ресурсами органів місцевого самоврядування, стимулюватиме
соціально-економічний розвиток регіонів і держави в цілому.
Зарубіжний досвід побудови бюджетних систем і способів фінансування
місцевих органів влади дозволяє зробити узагальнення щодо реформування
бюджетної системи в Україні, що полегшить її перехід до ринкової економіки,
для покращення ситуації доцільно:
– провести подальше вдосконалення розмежування доходів і видатків між
бюджетами;
– всебічно зміцнювати дохідну базу місцевих бюджетів (розширити
перелік місцевих податків і зборів та дати можливість місцевим органам влади
самостійно їх обирати, тобто ті, які характерні для даного регіону);
– розширити перелік власних доходів місцевих бюджетів;
– ув’язати механізм надання бюджетних трансфертів адміністративнотериторіальним одиницям з виконанням найважливіших макроекономічних
показників соціально-економічного розвитку територій.
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Досліджено сутність банківських ресурсів та ефективного управління ними.
Поставлено та вирішено задачу ранжирування за видами
банківської
діяльності з метою збільшення прибутку як кількісної характеристики
управління банківськими ресурсами. Побудовано оптимізаційну модель
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З початком 2014 р. банківська система України зазнала значних змін, котрі
відбуваються і до сьогодні. Недостатність резервів для покриття ризиків
банківських операцій, валютні спекуляції, зниження платоспроможності
позичальників та в цілому нестабільне фінансово-економічне середовище в
країні призвели до реструктуризації та ліквідації багатьох фінансових установ.
Так, за 2014-2016 рр. 82 банки виведено із ринку [2]. Така невтішна статистика
вимагає від керівництва та аналітиків комерційних банків переглянути
ефективність існуючої політики управління їхніми ресурсами.
В науковій літературі теоретично описано безліч інструментів та методик,
що дозволяють визначити ефективність управління ресурсами комерційного
банку, проте існують складнощі їх впровадження в українських банках:
обмеженість вхідної інформації, часткова або повна відсутність моніторингу
показників діяльності, адаптація виключно до діяльності іноземних банків
тощо. Крім того не завжди політика управління банківськими ресурсами є
збалансованою та високоефективною, що особливо проявляється в кризові
періоди. Такі суттєві недоліки вимагають пошуку вдалої моделі, що дозволить
визначити ефективність менеджменту ресурсів банку.
Тому метою статті є побудова моделі оцінки ефективності управління
банківськими ресурсами на прикладі ПАТ «КБ «Приватбанк».
Аналіз ресурсної бази, активно-пасивної частини балансу та основних
підходів до їх визначення вивчають такі українські науковці як
Г.М. Азаренкова [1], Ю.Ю. Бухалінаb [2], Т.М. Заболоцький [10] та інші.
Методи та моделі оцінки діяльності комерційних банків ґрунтовно описані у
роботах
Є.П. Голозова [7], Л.О. Примостки [11], Г.В. Урсуленка [12],
О.В. Меренкова [9].
Для того, щоб визначити необхідну модель ефективності управління
ресурсами банку необхідно чітко сформувати понятійний апарат.
Під
ресурсами комерційного банку варто розуміти сукупність грошових капіталів,
що знаходяться в розпорядженні банку і користуються ними для виконання
активних й інших операцій. Акумулюючи грошові накопичення, доходи і
заощадження юридичних та фізичних осіб, банки перетворюють їх в позиковий
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капітал, тобто в грошовий каптал, який потім надають в кредит позичальникам
на умовах повернення за плату у вигляді відсотків. Тому банківські ресурси
називають банківським капіталом.
Управління банківським капіталом – діяльність, пов’язана з акумуляцією
грошових коштів, визначенням розміру і відповідної структури джерел цих
коштів та їх розміщенням. Управління ресурсами комерційних банків умовно
можна розділити на два рівня – рівень держави та рівень самого комерційного
банку. При цьому на кожному рівні управління використовують як економічні,
так і організаційні методи.
Кількісним вираженням ефективності такого управління є розмір
прибутку, отриманого банком внаслідок проведення активно-пасивних
операцій протягом визначеного періоду.
Розглянемо проблему збільшення прибутку на прикладі банку ПАТ «КБ
«Приватбанк», основні показники діяльності якого за 2016 р представлені в
табл. 1.
Таблиця 1. Прибуток за основними видами діяльності ПАТ «КБ
«Приватбанк»
Основні види діяльності
Операції кредитування
Операції з цінними паперами
Депозитні операції
Операції з обслуговування юридичних та бюджетів
Операції з іноземною валютою
Операції з пластиковими картами
Операції за не основними видами діяльності
Всього
Джерело: складено автором за матеріалами [4,13]

Прибуток,
млн. грн.
283
10
78
15
12
20
27
445

Витрати,
млн. грн.
159
166
189
74
73
17
35
713

Прибуток /
Витрати
1,78
0,06
0,41
0,21
0,16
1,15
0,77

Сутність ранжирування полягає в упорядкуванні порівнюваних видів
діяльності за ступенем переваги певного критерію, в якості якого виступає
можливість найбільшого впливу на досягнення стратегічних цілей банку і
задоволеності споживачів [2].
Будь-який комерційний банк веде свою діяльність за кількома
напрямками, зокрема ПАТ «КБ «Приватбанк» включає сім напрямків:

операції кредитування (OK);

операції з цінними паперами (ОSB);

операції з розрахунково-касового обслуговування та прийому
вкладів населення (RKO);

операції з обслуговування юридичних осіб і бюджетів (OJURL);
операції з валютою (ОV);

операції з пластиковими картами (ОPK);

операції не основних видів діяльності (NVD). Щоб вирішити
завдання збільшення прибутку основних видів діяльності за рахунок більш
обґрунтованого перерозподілу коштів, проведено ранжування видів діяльності
за трьома критеріями: прибуток (К1); ризик від операції (К2); соціальна
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значимість (К3).
Для визначення вагових коефіцієнтів видів діяльності використаний метод
аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті, в основі якого лежать парні порівняння явищ,
показників, об’єктів по дев’ятибальною шкалою. Аналіз ситуації вибору
рішення в МАІ нагадує процедури і методи аргументації, які використовуються
на інтуїтивному рівні. Цей метод набув широкого поширення і активно
застосовується в усьому світі для прийняття рішень в різноманітних ситуаціях
[3, 4].
Коефіцієнти парних порівнянь отримані в результаті опитування умовних
експертів зображено на рис. 1.
Важливість
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Рис. 1 – Ієрархія видів діяльності
Джерело: складено автором за матеріалами [9]

Ранг (𝑅𝑖 ) кожного виду діяльності розраховано за формулою:
3

̅̅̅̅̅
𝑅𝑖 = ∑ 𝑎𝑗 𝑘𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,7,

(1)

𝑗=1

де 𝑎𝑗 − вага критерію 𝑗; 𝑘𝑖𝑗 −оцінка 𝑖-го виду діяльності по 𝑗-му критерію.
Для ПАТ «КБ «Приватбанк» ранги мають наступні значення:
𝑅(𝑂𝐾) = 0,61 ∗ 0,32 + 0,29 ∗ 0,3 + 0,1 ∗ 0,25 = 0,3;
𝑅(𝑂𝑆𝐵) = 0,61 ∗ 0,02 + 0,29 ∗ 0,25 + 0,1 ∗ 0,19 = 0,1;
𝑅(𝑅𝐾𝑂) = 0,61 ∗ 0,25 + 0,29 ∗ 0,07 + 0,1 ∗ 0,31 = 0,21;
𝑅(𝑂𝐽𝑈𝑅𝐿) = 0,61 ∗ 0,06 + 0,29 ∗ 0,04 + 0,1 ∗ 0,01 = 0,05;
𝑅(𝑂𝑉) = 0,61 ∗ 0,06 + 0,29 ∗ 0,19 + 0,1 ∗ 0,07 = 0,1;
𝑅(𝑂𝑃𝐾) = 0,61 ∗ 0,11 + 0,29 ∗ 0,013 + 0,1 ∗ 0,04 = 0,11;
𝑅(𝑁𝑉𝐷) = 0,61 ∗ 0,18 + 0,29 ∗ 0,02 + 0,1 ∗ 0,12 = 0,13.
Розраховані ранги використаємо для перерозподілу вкладів між видами
діяльності за елементарною формулою:
(2)
𝐵𝑖 = 𝑅𝑖 ЧВ
де 𝐵𝑖 − сума вкладів в 𝑖-й вид діяльності; 𝑅𝑖 −ранг 𝑖-го виду; В −загальна сума
вкладів.
141

Результати ранжуванн видів діяльності банку за методом Т. Сааті наведено
у табл.2. Таким чином, при сумі вкладів 713 млн. грн. загальний прибуток
банку зростає з 445 до 627,6 млн. грн.., тобто прибуток зросте на 182,6 млн.грн.
Таблиця 2 – Прибуток за основними видами діяльності ПАТ «КБ
«Приватбанк»
Основні види діяльності
Операції кредитування
Операції з цінними паперами
Депозитні операції
Операції з обслуговування юридичних та бюджетів
Операції з іноземною валютою
Операції з пластиковими картами
Операції за не основними видами діяльності
Всього

Прибуток,
млн. грн.
380,7
4,3
61,4
7,5
11,4
92,5
71,4
627,6

Витрати,
млн. грн.
213,9
713
149,7
35,6
713
78,4
92,7
713

Ранг
1
7
4
6
5
2
3

Джерело: складено автором на підставі особистих розрахунків

Для підвищення прибутковості розроблено оптимізаційну модель
прибутку банку. Модель максимізації прибутку з урахуванням ризику. Нехай є
безліч видів діяльності 𝑉𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚) прибуток від одиниці вкладених коштів
відповідно дорівнює 𝑝𝑖 . Ризик від кожного виду діяльності 0 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 1, причому,
сумарний ризик не повинен перевищувати заданої величини R. Передбачається,
що всі види діяльності повинні бути задіяні в роботі банку. Крім того, частка
вкладення в один вид діяльності не може перевищувати, наприклад, 30% від
всієї суми вкладених коштів. Необхідно максимізувати прибуток банку при
обмеженні допустимого розміру ризику/
Для побудови ЕММ позначимо частку грошових коштів, що вкладаються в
𝑖 -й вид діяльності, через 𝑥𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚,. Знаходження невідомих 𝑥𝑖 і становить
завдання формування частки вкладень в кожен вид діяльності.
Так як 𝑥𝑖 представляє частку, всі види діяльності повинні бути задіяні і
вкладення в один вид діяльності не повинні перевищувати 30% від загальної
суми, при цьому обмеження на змінні будуть наступними:
(3)
0,01 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,3, 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚,
𝑚

∑ 𝑥𝑖 = 1
𝑖=1

Так як загально допустимий розмір ризику не повинен перевищувати R, то:
𝑚
(4)
∑ 𝑟𝑖 𝑥𝑖 = 𝑅
𝑖=1

Звідки функція прибутку має вигляд:
𝑓(𝑥) = ∑𝑚
𝑖=1 𝑝𝑖 𝑥𝑖 ,
Загальна економіко-математична модель прямує до максимуму:
𝑚

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑝𝑟𝑖 𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥,
𝑖=1
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(5)

𝑚

∑ 𝑟𝑖 𝑥𝑖 ≤ 𝑅,
𝑖=1
𝑚

∑ 𝑥𝑖 = 1
𝑖=1

0,01 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,3, 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚.
Припустимо,що вихідні дані мають вигляд, представлений у табл. 3, а
допустимий ризик визначено як 1.
Таблиця 3 – Вихідні дані для задачі максимізації прибутку
𝑉𝑖
OK
OSB
RKO
OJURL
OV
OPK
NVD

Зважений прибуток від
одиниці вкладень
1,78
0,06
0,41
0,21
0,16
1,15
0,77

Ризик
0,6
0,5
0,25
0,3
0,2
0,15
0,1

При таких вихідних даних економіко-математична модель буде мати
наступний вигляд:
(6)
𝑓(𝑥) = 1,78𝑥1 + 0,06𝑥2 + 0,41𝑥3 + 0,21𝑥4 + 0,16𝑥5 + 1,15𝑥6 +
+0,77𝑥7 → 𝑚𝑎𝑥,
0,6𝑥1 + 0,5 + 0,25𝑥3 + 0,3𝑥4 + 0,2𝑥5 + 0,15𝑥6 + 0,1𝑥7 ≤ 1,
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥7 = 1,
0,01 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 0,3, 𝑚 = 7
В результаті вирішення цієї задачі за допомогою надбудови «Пошук
рішення» Excel отримано оптимальний план: 𝑥1 = 0,3, 𝑥2 = 0,01, 𝑥3 =
0,07, 𝑥4 = 0,01, 𝑥5 = 0,01, 𝑥6 = 0,3, 𝑥7 = 0,3 та 𝑓(𝑥) = 1,143.
З урахуванням загальної суми вкладів, рівній 713 млн. грн. отримуємо
розмір прибутку за видами діяльності: 𝑥1 = 213,9, 𝑥2 = 7,131, 𝑥3 = 49,91, 𝑥4 =
7,13, 𝑥5 = 7,13, , 𝑥6 = 213,9 , 𝑥7 = 213,9. Сумарний прибуток складає: 𝑓(𝑥) =
815млн. грн.
З використанням запропонованої моделі прибуток банку збільшиться з 445
до 815 млн. грн.
У статті
досліджено сутність ефективності управління ресурсами
комерційного банку, визначено, що її кількісної характеристикою є отриманий
прибуток. Запропоновано модель оптимізації прибутку банку з урахування
ризику. Проте варто зазначити, що дана модель потребує подальших
досліджень та удосконалення. Наприклад, у майбутніх дослідженням можна
розглядати частинні ризики діяльності банку, а також вивчати показники в
розрізі видів діяльності банку. Такий аналіз буде більш детальним та дасть
можливість точніше оцінити майбутні прибутки фінансової установи.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІКРОКРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У статті окреслено сутнісні характеристики розвитку мікрокредитування на
ринку фінансових послуг України. Визначено категорії позичальників та
кредиторів при мікрокредитуванні, згруповано послуги з мікрокредитування у
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три сегменти. Визначено переваги мікрокредитування небанківськими
фінансовими установами.
Ключові слова: мікрокредитування, експрес-гроші, банківське і небанківське
мікрокредитування
Постановка проблеми. Кредит це один з основних інструментів
розвитку фінансового сектору. З однієї сторони, він дозволяє задовольнити
інвестиційні потреби фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у коштах
для розвитку бізнесу, а також споживчі потреби населення (фізичних осіб та
домогосподарств). З іншої – кредитні операції є джерелом фінансових ресурсів
для кредиторів, є прибутковими операціями. На ринку кредитування поруч з
традиційними банківськими установами активно розвиваються небанківські
фінансово-кредитні установи, які активно конкурують з банками у сфері
мікрокредитування. Навіть в сучасних умовах економічного розвитку України
попит на мікрокредити з боку населення залишається істотним і більш
стабільний, ніж попит на банківські автокредити чи іпотеку. Що робить даний
сегмент перспективним для інвестування і актуалізує нові наукові дослідження
у цьому напрямку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційною базою
дослідження стали матеріали фінансових онлайн-сервісів «The Mscroloans»,
«Finance.UA», «Простобанк Консалтинг», «Prostobiz.ua» та програми
кредитування Німецько-Українського фонду.
Мета статті. Визначити основні сутнісні характеристики та перспективи
розвитку мікрокредитування населення на вітчизняному ринку фінансових
послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мікрокредитування – це
відносно новий сегмент на ринку фінансових послуг України.
Мікрокредитування є досить широкою фінансовою категорією. На основі
проведеного дослідження доступних інформаційних джерел до нього
включається надання кредитів [1-6]:
• приватним підприємцям, без створення юридичної особи, які
здійснюють свою діяльність у виробничій сфері, сільському господарстві, сфері
послуг або торгівлі;
• мікропідприємствам у виробничій сфері, сільському господарстві,
сфері послуг або торгівлі, які налічують не більше ніж 20 постійних
працівників;
• малим підприємствам, які налічують не більше ніж 250 постійних
працівників;
• середнім підприємствам, які мають не більше 500 постійних
працівників та функціонують у виробничій сфері [4].
Банки у своїй лінійці кредитних продуктів виділяють кредитування
населення, тобто фізичних осіб, і кредитування корпоративного сектору
(фізичні особи-підприємці, юридичні особи). Аналіз кредитних пропозицій на
ринку кредитування України дозволяє згрупувати мікрокредитування у три
сегменти:
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1) позики малому та мікробізнесу – у даному сегменті працюють в
основному великі фінансово-кредитні організації з високим рівнем капіталу та
банки, ефективна ставка сягає від 20 до 40 відсотків річних [3];
2) споживчі кредити – у даному сегменті працюють фінансово-кредитні
організації з високим та середнім рівнем капіталу, але основні позиції займають
банки, ефективна ставка у середньому становить 80-180% річних [6], термін
кредитування до 1 року;
3) швидкі і короткострокові позики «позики до зарплати», «експрес
гроші», «онлайн фінансування», «pay day loans» – кредити фізичним особам на
невелику суму і короткий період часу, основними кредиторами виступають
небанківські фінансово-кредитні установи, ефективна відсоткова ставка сягає
360-1000% річних, термін кредитування до 3 місяців [1].
Таким чином, можна стверджувати, що дефініція «мікрокредитування»
широка, оскільки включає кредитування фізичних осіб, домогосподарств,
фізичних осіб-підприємців, мікро-, малих та середніх підприємств. Зрозуміло,
що обсяги мікрокредитування будуть різними відносно категорії позичальників
і цільове призначення також відрізнятиметься (споживчі чи інвестиційні цілі).
Проте якщо дослідженню мікрофінансування малих, середніх підприємств та
споживчому кредитуванню (що передбачає кредитування фізичних осіб)
приділена
увага
в
теоретичних
напрацюваннях,
то
категорія
«мікрофінансування населення» є малодослідженим, але явищем, яке
динамічно розвивається на вітчизняному ринку фінансових послуг. Саме
мікрофінансування населення є предметом даного дослідження і становить
науковий інтерес.
Тому перш за все, окреслимо саме поняття «мікрофінансування
населення» – це один з основних видів мікрофінансування, що передбачає
надання короткострокових кредитів фізичним особам на відносно невелику
суму на умовах платності, строковості, поверненості. Слід зауважити, що
мікрокредити надаються банками та небанківськими фінансовими установами.
Таким чином, залежно від типу кредитора мікрокредитування має певні
особливості.
Зокрема банківське мікрокредитування передбачає надання споживчих
кредитів фізичним особам строком до одного року – споживчих, кредити на
нерухомість, інші кредити. Реально процедура мікрокредитування здійснюється
через позики по кредитних картках з окремих кредитних рахунків в банках,
позики у формі овердрафта по поточному рахунку клієнта, позики з
індивідуальними умовами, кредитну карточку. Використання кредитних карток
виражає економічні відносини між банком, власником кредитної картки та
торгівельною організацією. Процес мікрокредитування через кредитну
карточку включає наступні стадії:
1) видача банком кредитної картки клієнту-позичальнику;
2) купівля позичальником товарів за картку;
3) передача крамницею рахунків на куплені товари в банк;
4) перерахування банком коштів на поточний рахунок крамниці;
5) щомісячне виставлення крамницею рахунків за куплені товари
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власнику кредитної картки – постачальнику;
6) повернення позичальником коштів банку.
Проте слід відмітити, що процедура надання такого кредиту
характеризується певною задокументованістю, тривалістю у часі, необхідністю
підтвердження платоспроможності або необхідністю бути клієнтом банку, що
обумовило розвиток іншого виду мікрокредитування, а саме експрескредитування небанківськими установами.
Потреба в таких кредитах в нашій країні дійсно велика і продовжує
збільшуватися. Актуальність таких позик зумовлена їх перевагами для
позичальника порівняно над позиками у банку (табл. 1).
Таблиця
1.
Переваги
мікрокредитування
небанківськими
фінансовими установами
№
Фінансова компанія
Банк
1 Отримати кредит можуть 90% клієнтів
Отримати кредит можуть 25% клієнтів
2 Наявні механізми покращення кредитної Клієнти з поганою кредитною історією
історії
не отримають кредит
3
Цілодобовий доступ
Обмеженість робочим часом
4 Рішення приймаються автоматично за 10 Рішення через годину
секунд
5 Гроші на картку приходять відразу після Гроші через 1-3 дні
схвалення видачі кредиту
6 Електронний онлайн-договір
Договір підписується у банку
* Джерело: складено автором на основі [1-6]

Для кредиторів цей сегмент теж має великі перспективи. На думку
експертів [1-3; 6], це високоприбутковий сегмент. По-перше, оскільки йдеться
про порівняно невеликі суми, люди, які беруть ці кредити, досить рідко є
шахраями, що знижує ризик неповернення. По-друге, цей високоприбутковий
бізнес має досить помірні ризики ліквідності: один іпотечний кредит або 2-3
автокредити несуть значно більше ризиків, ніж тисяча споживчих
мікрокредитів [2].
По-третє, завдяки широкомасштабному використанню інтернеттехнологій вартість надання такого кредиту для компанії невисока, що є
надзвичайно важливим фактором для мікрокредитування, в якому розмір
кожної транзакції невеликий. Інтернет дозволяє спеціалізованим компаніям
відмовитися від створення дорогих локальних точок продажів. Саме тому
бізнес з надання швидких мікрокредитів населенню привертає все більше
спеціалізованих небанківських установ, які прагнуть вийти на цей ринок [2].
Для визначення основних характеристик мікрокредитування проведено
аналіз умов отримання такого кредиту у небанківських фінансових установах
на вітчизняному ринку кредитування. Дані для аналізу згруповано у таблиці 2.
З таблиці видно, що мікрокредитування здійснюється терміном від
одного дня до трьох місяців. Сума кредиту коливається від 50 грн. до 15 тис.
грн. Ефективна денна ставка коливається від 360 до 1000% і більше річних.
Такий рівень відсоткових ставок враховує витрати, пов’язані з обслуговуванням
малих сум, а також ризики неповернення і обумовлені відсутністю
забезпечення.
147

У сучасних умовах становлення ринку для мікрокредитування характерні
специфічні риси, які відрізнять його від інших видів, а саме:
• мікрокредити – це споживчі кредитні відносини спрямовані на кінцеве
споживання, на відміну від кредитування суб’єктів господарювання на
проміжні виробничі цілі;
• мікрокредит населення отримує з метою задоволення споживчих потреб,
а не для отримання доходів;
• погашення кредиту здійснюється за рахунок нагромаджених особистих
коштів, а не за рахунок їх вивільнення;
• мікрокредити мають соціальний характер – підвищення життєвого
рівня, утвердження принципів соціальної справедливості.
Таблиця 2. Учасники ринку мікрокредитування населення України
Компанія/онлайнсервіс

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Сума
Термін,
кредиту,
днів
грн.
2
3
4
BestCredit
100-5000
61-90
SOS CREDIT
300 - 3000
1 - 30
Єврогроші
500 - 7000
1 - 30
Moneyveo
50-10000
1 - 30
MyCredit
100-3000
1-35
UltraCash
500-10000
1-65
CreditOn
300-15000
5-21
CreditUp
100 - 7000
1-30
Ccloan
400-10000
5-30
CashUp
500-2500
5-30
MoneuBoom
250 - 7000
5-30
БыстроЗайм
300 - 10000
7-30
ПростоЗайм
2000 - 10000
4-12
ШвидкоГроші
400 - 3000
7 чи 14
КомпаньйонФінанс
500 - 10000
1-30
CashMe
500 - 9000
7-30
CashPoint
200 - 7000
1-15
МореГрошей
500 - 10000
5-70
TopCredit
500 - 15000
7-12
ВашаГотівочка
200 - 7000
1-16
CreditPlus
200 -10000
3-30
GlobalCredit
400 -10000
1-14
Miloan
200 -3000
1-30
Pozichka
250 -7000
5-30
Credit365
500 -10000
7-30
KLT Credit
500 -10000
7-65
FinMe
100 -3000
3-15
* Джерело: складено автором на основі [1]

Ефективна
ставка
денна, %
5
1,8
0,99
1,8
1,3
1
1,9
1,8
1,1
2
1-2
0,9
2
1,73
1,8
2
1,8
1,9
2
1,7
1,7
1,5
1,7
2,9
2,1
1,3

Ефективна
ставка річна,
%
6
657
361
657
475
365
694
657
402
730
365-730
329
730
632
657
730
657
694
730
621
621
548
621
1059
767
475

Висновки. Таким чином, мікрокредитування це фінансова категорія, яка
включає в себе кредитування населення (фізичних осіб і домогосподарства),
приватних підприємців, мікропідприємств, малих та середніх підприємств.
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Залежно від типу кредитора (банки чи небанківські фінансові установи)
мікрокредитування на ринку фінансових послуг України має свої особливості.
Банки надають кредити корпоративним клієнтам і фізичним особам строком до
одного року на інвестиційні та споживчі потреби. На ринку експрес-грошей
(«pay day loans») основними учасниками є небанківські фінансові установи, що
здатні
забезпечити
зростаючу потребу населення
у термінових
короткострокових (до 1-3 місяців) невеликих сумах коштів (від 100 до 15000
грн.). Мікрокредитування – це порівняно новий кредитний продукт, який має
свої переваги, а саме: швидкість обробки заявки, швидкість отримання коштів,
мінімум документів, відсутність забезпечення, зручність і доступність завдяки
ІТ-технологіям. Недоліками мікрокредитування для клієнтів є високі відсоткові
річні ставки, що покликані покрити ризики для фінансової установи.
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ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
В статті визначено сутність та структуру пасивних операцій комерційних
банків. Обґрунтовано основні напрямки вдосконалення управління пасивними
операціями комерційних банків. Охарактеризовано заходи вдосконалення
управління пасивними операціями в межах кожного напрямку.
Ключові слова:пасивні операції комерційних банків, операції з формування
власних ресурсів, пасивні депозитні операції, пасивні операції недепозитного
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характеру.
Постановка проблеми.У сучасних умовах економічного розвитку
України одним з основних елементів вітчизняної фінансової системи є
комерційні банки. Вонивідіграють вирішальну роль у перерозподілі тимчасово
вільних коштів, спрямовуючи їх в інвестиційних цілях та забезпечуючи
постійний розвиток суб’єктів економіки шляхом кредитування. Поруч таких
макроцілей комерційних банків як основної складової банківської системи,
банкам необхідно забезпечити власну фінансову стійкість, комерційну і
господарську діяльність. Свою фінансову базу банки формують за рахунок
пасивних операцій. Чим вище ефективність пасивних операцій, проведених
банком, тим більше він отримує доходів, і, як наслідок, більшою мірою впливає
на розвиток фінансової системи. Що зумовлює необхідність обґрунтування
напрямів вдосконалення управління пасивними операціями банку та
актуальність обраної теми.
Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямків вдосконалення управління
пасивними операціями банків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Серед наукових досліджень
депозитної політики комерційних банків слід зазначити роботи вітчизняних
вчених, зокрема: В. Вікулова, Н. Волкової, В. Гейця, О. Дзюблюка,
С. Козьменка, В. Корнєєва, В. Купчинського, І. Ларіонової, Г. Панової,
С. Шулькова тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виконання пасивних операцій
забезпечує банкам можливість формування фінансових ресурсів для
проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Завдяки
пасивним операціям формуються власні, залучені та запозичені кошти банку.
Структура пасивних операцій сучасної банківської установи відображена на
рис 1. До пасивних операцій належить розміщення акцій банку, залучення
вкладів, отримання кредитів від центрального банку та на міжбанківському
ринку, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов’язань. Пасивні
операції, пов’язані з розміщенням акцій чи залученням внесків засновників,
відрахуваннями з поточного і нерозподіленого прибутку, сприяють збільшенню
власного капіталу банку. Грошові кошти, які банки одержують шляхом
приймання вкладів (депозитів), є залученими коштами. Таке залучення коштів
називають депозитним. Кошти, одержані шляхом випуску облігацій або інших
зобов’язань чи на основі запозичень на міжбанківському ринку, в центральному
банку, називають запозиченими коштами. Запозичені кошти найчастіше
залучаються для підтримки ліквідності та платоспроможності банку. Практики
називають процес залучення ресурсів фондуванням [4].
Основними напрямами вдосконалення операцій щодо формування
ресурсної бази банку є[2; 3; 5;7]:
-розвиток депозитних операцій з населенням на основі впровадження нової
техніки і технології банківського обслуговування фізичних осіб;
-забезпечення вищої стійкості залучених банком ресурсів;
-активне використання процентної політики як методу стимулювання
розміщення коштів на різні види депозитів;
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-розширення обсягів строкових депозитів шляхом використання коштів
спеціального призначення, що містяться на рахунках підприємств;
-розширення практики залучення коштів клієнтів на ощадні вклади як
найстабільнішу частину мобілізованих банками ресурсів;
-залучення заощаджень населення шляхом реалізації банківських металів;
-застосування у вітчизняних умовах досвіду комерційних банків
економічно розвинутих країн щодо відкриття різного роду СМА-; ATS-; nowрахунків та деяких інших видів депозитів.
Пасивні операції комерційних банків
Операції з формування
власних ресурсів:

Пасивні депозитні
операції:

Пасивні операції
недепозитного характеру

формування статутного
капіталу;

залучення коштів
юридичних осіб на поточні,
бюджетні, депозитні
рахунки;

пасивні кредитні операції;

формування резервного
капіталу;
формування страхового
капіталу;
формування капіталу
спеціального
призначення;
операції, пов’язані з
формування і
розподілом банківського
прибутку.

пасивні інвестиційні
операції;

залучення коштів фізичних
осіб на поточні та депозитні
рахунки;
залучення коштів банківкореспондентів на
кореспондентські та
депозитні рахунки;
операції зі залучення
тимчасово вільних коштів
на строкові депозитні
рахунки для зберігання
протягом обумовленого
договором періоду;

операції зі залучення
тимчасово вільних коштів
на рахунки на вимогу
(поточні, бюджетні,
кореспондентські) з метою
подальшого використання
для поточних розрахунків;

Рисунок 1. Структура пасивних операцій комерційних банків*
Кожен банк повинен мати власну депозитну політику, вироблену з
урахуванням специфіки його діяльності і критеріїв оптимізації даного процесу.
Для підвищення ефективності реалізації депозитної політики і залучення
більшої кількості депозитів необхідно використовувати нові технології
обслуговування фізичних осіб.На особливу увагу заслуговує чітка організація
внтурібанківських процедур на основі нових інформаційних технологій, що
дозволяє досягти оперативності при продажу банківських послуг і скорочує
операційні витрати. Широке впровадження в банківську практику таких
новітніх технологій, як інтернет-банкінг і телебанкінг, забезпечить сучасним
фінансовим
установам
підтримку
своєї
конкурентоспроможності,
скооченнявитрат на персонал, техніку, оренду великих приміщень. У таких
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обставинах зміниться структура банківської системи, тобто поряд з
традиційними
відділеннями
банків
значну
роль
відіграватимуть
високотехнологічні електронні центри, які за допомогою сучасних
комунікативних систем пов'язують клієнта з операційною системою банку. Нові
комунікаційні технології замінять традиційні канали спілкування, що
відкривають можливості долати будь-які територіальні і часові обмеження в
буквальному розумінні [5].
При моделюванні депозитних операцій і побудові власної внутрішньої
моделі депозитної політики доцільно дляоцінки економічної ефективності
ощадної стратегії використовувати величину економічної прибутковості. Даний
показник розраховується на базі економічної доданої вартості (economic value
added - EVA), концепція якої запропонована американською консультаційною
компанією «Stern Stewart & Co». Концепція економічної прибутковості
претендує на роль нової методології корпоративного управління в сучасних
умовах. Крім того, доцільним є використання як критерію оптимальності в
моделі депозитної політики банку мінімального загального фінансового ризику
і максимальної гарантованої економічної прибутковості на активи і на
капітал[5].
Менеджери банку мають керуватися рекомендованими термінами
розміщення вільних ресурсів, якщо вони хочуть захистити банк від ризику
втрати ліквідності, а також від валютного і процентного ризику. Якщо ж
терміни інвестування залучених ресурсів порушуються через потреби клієнтів
або через прагнення отримати більший процентний дохід, трансформуючи
коротші ресурси в довші, то особи, що відповідають за управління активами і
пасивами банку, мають усвідомлювати, що в моменти утворення негативного
прогнозованого обсягу вільних ресурсів банк піддаватиметься не тільки ризику
втрати ліквідності, якщо до даного моменту він не зможе залучити необхідного
для виконання зобов'язань обсягу ресурсів, але і процентному, а у разі
утворення розривів за однією з валют за наявності надлишку ліквідності за
іншими, і валютному ризику. Якщо допустимі системою стратегічних лімітів
позиції щодо процентного і валютного ризиків у цей момент часу будуть
перевищені, менеджери мають вжити застережливих заходів щодо хеджування
відкритих позицій банку[5].
Депозитна політика повинна включати низку напрямів, які були б
спрямовані на поліпшення її якості. Якість депозитної політики є важливим
фактором, що визначає ліквідність банку. Критерієм якості депозитів є їх
стабільність: чим більша частка стабільних депозитів, тим вища ліквідність. У
цьому випадку ресурси не залишають банк. Строкові й ощадні депозити є
найстійкішою частиною депозитних ресурсів, вони дозволяють здійснювати
кредитування на більш тривалі строки і під вищі відсотки. У сучасних умовах
для ефективного функціонування, розвитку й досягнення цілей кожен банк
розробляє свою власну депозитну політику. Для стимулювання розміщення
коштів на депозитах необхідно правильно організувати депозитний процес, а
саме [3]:
1-й етап –розробка відповідних процедур залучення ресурсів, яка визначає
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конкретні схеми, заходи, інструменти маркетингу для залучення грошових
коштів юридичних та фізичних осіб шляхом прямої чи прихованої реклами;
2-й етап – залучення оптимального обсягу грошових коштів (за строками і
валютами), необхідного й достатнього для роботи на фінансових ринках за
умови забезпечення мінімального рівня витрат;
3-й етап – організація контролю й управління в процесі здійснення
депозитних операцій з метою уникнення або зменшення ризиків, які виникають
при здійсненні депозитних операцій.
Оскільки стабільна зміна обсягів банківського бізнесу визначається не
стільки разовим залученням крупних депозитів, які після закінчення терміну
договору можуть зникнути з банку, тому що з’являться більш високодоходні
напрями розміщення вільних фінансових ресурсів, скільки приростом або
відтоком основних депозитів, велика частина яких є депозитами до запитання,
тому приріст стабільних залишків на поточних рахунках потрібно прогнозувати
дуже обережно: тенденції минулого можуть суттєво змінитися в поточному
періоді у зв’язку з вичерпанням можливостей освоєного сегменту ринку,
зростанням конкуренції з боку інших кредитних установ, загальноекономічною
ситуацією. Зменшення ж обсягу стабільних залишків на рахунках до запитання
необхідно планувати обов’язково.
Розробка простих і зрозумілихспоживачу депозитних продуктів, які б не
потребували значних витрат з боку банку, врахування інтересів певного
сегмента споживачів,на який орієнтується банківська установа. Розвиток
новітніх банківських технологій поліпшення якості обслуговування банком
клієнтів. Використання широкої номенклатури депозитних послуг, а також
застосування сучасних технологій їх розробки. Ретельне та постійне вивчення
інтересів і запитів вкладників, юридичних та фізичних осіб,надання
найзручніших форм депозитного обслуговування, тобто мінімізація витрат часу
для них [2].
Вкладення грошових коштів в дорогоцінні метали є альтернативним
варіантом зберігання та примноження заощаджень населення.В Україні банки
пропонують своїм клієнтам зливки різних банківських металів (платини,
золота, срібла), однак, сьогодні цей вид інвестування зводиться, в основному,
до купівлі золотих зливків та колекційних монет.
У вітчизняних банках можна зустріти, фактично два продукти, пов’язаних
із золотом – купівля банківських зливків (готівкове золото) та розміщення
коштів на так званих «золотих» депозитах».
Готівкове золото – це зливки металу, найвищої проби, різної ваги (від 1
грама до 1 кілограма у спеціальній захисній упаковці. Банки завжди надають
двосторонні котирування за золотими зливками, і чим більша вага, тим менша
вартість одного грама в ньому, і тим нижче різниця між ціною купівлі та ціною
продажу металу. Суть «золотого» депозиту полягає в тому, що інвестору немає
необхідності придбавати «реальне» (фізичне) золото – інвестиції здійснюються
у безготівковій формі. Сам процес купівлі полягає у внесенні клієнтом банку
коштів, еквівалентних вазі золота. Рівень доходності за таким депозитним
вкладом від 1 до 5 відсотка річних (залежно від строку вкладу). Однак, існує
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також можливість отримати додатковий дохід в результаті зміни курсової
вартості золота. При цьому варто пам’ятати, що вклади в банківських металах
не підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб[7].
Для клієнтів банку головною перевагою депозитів до запитання є їх висока
ліквідність, що надає можливість безпосереднього їх використання як засобу
платежу. Водночас основним недоліком даного виду рахунків є незначна
величина процентної плати за ними або повна її відсутність. Дані обставини
досить часто спонукають власників депозитів до запитання вишукувати інші,
більш доходні способи розміщення своїх коштів. У зв'язку з цим комерційні
банки намагаються запропонувати клієнтам по можливості більший асортимент
додаткових послуг, пов'язаних з веденням рахунків до запитання. В Україні
ринок таких послуг поки що не набув достатнього розвитку в силу обмеженості
конкуренції у банківській сфері. З цієї точки зору значний інтерес може
представляти досвід комерційних банків країн з розвинутою ринковою
економікою, де ведення депозитних рахунків до запитання нерідко
супроводжується наданням клієнтам ряду додаткових послуг.
До таких послуг можна віднести операції банків, пов’язані з управлінням
готівкою. Суть їх полягає у відкритті клієнтам спеціальних СМА-рахунків (саsh
management account), на яких клієнтам надається можливість зберігати певний
обумовлений контрактом мінімум, необхідний для забезпечення поточних
розрахунків, а всі кошти понад цього мінімуму вкладаються у різні види
ліквідних активів – онкольні позики, короткострокові цінні папери, що
приносять власникам прибуток. Коли ж на рахунку виникає нестача коштів,
банк перетворює доходні зобов’язання на грошові кошти, які зараховуються на
рахунок клієнта [1].
Дещо подібними є операції і при відкритті АТS-рахунків (automatik transfer
service) [1], тобто автоматичних рахунків трансфертних послуг, завдяки яким
банки автоматично перераховують кошти з депозиту до запитання понад
встановлений мінімум на ощадні рахунки, що приносять проценти, а при
необхідності здійснюють зворотню операцію.
Ще одним видом послуг зарубіжних комерційних банків, що дозволяє
отримувати дохід за вкладами до запитання є відкриття NOW-рахунків
(negotsable order of withdrawal) – оборотні накази про вилучення коштів. Це
поточні рахунки, на які можна виписувати розрахункові тратти, аналогічні до
чеків [1]. При цьому власникам таких рахунків виплачуться проценти, як і за
ощадними вкладами.
У розвинутих країнах поява багатьох видів додаткових послуг, пов’язаних
з обслуговуванням поточних рахунків, була викликана в першу чергу
законодавчою забороною виплати процентів за депозитами до запитання та
зростанням конкуренції з боку спеціалізованих кредитно-фінансових
інститутів. В Україні поки що не існує певних жорстких обмежень з цього
приводу, однак комерційним банкам доцільно було б розвивати додаткові
послуги по веденню депозитів до запитання, оскільки це може позитивно
вплинути на стан залученого банківського капіталу в цілому, сприяючи
досягненню стабільності ресурсної бази комерційного банку, що відповідно
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позитивно відобразиться на дохідності його активів і сприятиме зниженню
ризику.
Висновки.Отже, пасивні операції відіграють важливу роль, оскільки без
мобілізації ресурсів і їх ефективного використання неможливе одержання
прибутку банками. Пасивні операції є первинними і вирішальнимищодо
активних операцій. Під управлінням пасивними операціями слід розуміти
діяльність, пов’язану з залученням коштів вкладників та інших кредиторів,
визначенням відповідної структуриджерел ресурсів для банку, а також інших
дій в сфері пасивних операцій, що спрямовані на задоволення потреб банку по
дотриманню економічних вимог.Реалізація запропонованих підходів в межах
визначених напрямків дозволить комерційним банкамоптимізувати структуру
пасивних послуг, покращити сервісне обслуговування клієнтів з метою
залучення коштів на депозити, зміцнити власну фінансову базу і сприяти
розвитку фінансового сектора країни.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В статті запропонована комплексна методика, що надає можливість через
призму показників, що характеризують фінансову стійкість місцевих
бюджетів проаналізувати ефективність реалізації політики фінансової
децентралізації, виявити слабкі місця та недоліки в організації фінансового
забезпечення місцевого самоврядування та забезпечити прийняття правильних
управлінських рішень щодо формування та використання коштів
місцевихбюджетів.
Ключові слова:місцевий бюджет, фінансова децентралізація, фінансова
стійкість, фінансові ресурси, фінансове забезпечення.
Постановка проблеми. Подальший розвиток місцевих бюджетів в умовах
сьогодення гальмує суперечлива ситуація, що склалася в системі державного
управління суспільними коштами.
Не зважаючи на проголошений курс на децентралізацію державних
фінансів, у дійсності відбувається посилення централізації, а також відсутнє
обґрунтування рівня децентралізації державних фінансів, якого необхідно
досягти.
Проведений вище аналіз законодавчих положень щодо реалізації
політики децентралізації влади дає можливість лише в загальних рисах
окреслити проблеми функціонування місцевих бюджетів в умовах
децентралізації фінансових ресурсів в Україні. Відповідно, виникає
необхідність в проведенні комплексної оцінки місцевих бюджетів в умовах
децентралізації фінансових ресурсів, яка б дозволила виявити слабкі місця в
межах формування та використання коштів місцевих бюджетів та ухвалювати
правильні управлінські рішення як на рівні держави, так і на рівні окремої
адміністративно- територіальної одиниці щодо формування доходів
місцевихбюджетів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі проблеми
формування та використання місцевих бюджетів досліджуються в працях
провідних вітчизняних вчених: В. Бодрова, Т. Бондарук, М. Деркача, В.
Зайчикової,О. Кириленко,І.Когут, Т. Косової,В. Кравченка, Л. Лисяк, І. Луніної,
І. Чугунова тощо.
Однак, на сьогоднішній день, дана проблема ще не стала об’єктом
ґрунтовного аналізу, адже ті методики, які використовуються при оцінці
бюджетної або фінансової децентралізації, засновані на розрахунку
макроекономічних показників, що дає можливість лише в загальних рисах
визначити тенденції формування та використання коштів місцевих бюджетів.
У зарубіжній практиці для оцінки рівня фіскальної децентралізації
використовуються такі індекси, як: співвідношення доходів місцевої влади із
загальними доходами влади та співвідношення видатків місцевої влади з
загальними видатками влади [5].
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Перший показник демонструє ступінь залученості місцевої влади до
процесів мобілізації суспільних ресурсів через податкову систему. Проте цей
індекс не враховує відповідальності місцевої влади за надання суспільних благ
за рахунок коштів, отриманих із зовнішніх джерел. Цей вид суспільної
діяльності можна краще оцінити як частку видатків, здійснених
субнаціональною владою. Проте і в цьому випадку існує кілька обмежуючих
факторів при порівнянні видатків держави та місцевих органів влади. Зокрема,
у випадку, коли місцева влада виступає в ролі агента центрального уряду
(наприклад, державні адміністрації), вона не є фінансово автономною. Тому цей
показник не відображає децентралізацію видатків, так само як і централізовано
зібрані податки не виявляють справжньої децентралізації доходів. Ще одним
обмеженням індексу є те, що він не враховує кількості органів місцевої влади,
які беруть участь у розподілі видатків. За однакових інших умов більша
кількість місцевих органів влади передбачатиме вищий ступінь фіскальної
децентралізації [5].
Також однією з найбільш розповсюджених в європейських країнах
методикою оцінки фінансової децентралізації є методологія, розроблена
Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).
Методика оцінки ступеня фіскальної децентралізації ОЕСР заснована на
аналізі автономії регіональних та місцевих органів влади в рамках податкової
та видаткової політики, порядку розподілу та типом міжбюджетних
трансфертів отриманих від органів влади вищого рівня, а також ступеня
незалежності в межах боргової політики. Проте, характерним для даної системи
є використання лише якісних показників, що певною мірою ускладнює
визначення ступеня фіскальної децентралізації. Основні критерії оцінки
наведено в порядку зниження ступеню фінансової незалежності податкової
автономії місцевих бюджетів субнаціональних органіввлади:
субнаціональні органи влади встановлюють ставки податків та
податковубазу;
субнаціональні органи влади встановлюють тільки податкові ставки;
субнаціональні органи влади встановлюють податкову базу;
центральні органи влади встановлюють для субнаціонального рівня влади
податкові розщеплення на довгостроковій основі;
податкові розщеплення можуть бути змінені лише зі згодою
субнаціональних органів влади;
закріплені на законодавчому рівні пропорції розщеплення податкових
надходжень можуть бути змінені центральними урядом в односторонньому
порядку;
розмежування податкових доходів здійснюється центральним урядом
самостійно і відбувається щороку як окрема процедура бюджетного процесу;
податкові доходи бюджетів субнаціональних органів влади, ставки та база
яких визначаються центральним урядом [9, с. 126-136].
Чернявський А. В. зазначає, що до критеріїв, які свідчать про бюджетну
незалежність місцевих органів влади, можна віднести наявність права у
субнаціональних органів влади встановлювати ставки податків та податкову
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базу, або тільки податкові ставки, або податкову базу. В інших випадках
бюджетна незалежність відсутня, чи значно обмежена [9, с. 137].
Щодо досліджень вітчизняних науковців, то найпоширенішим підходом
до визначення ступеня фінансової децентралізації в цілому, як зазначає А.
Лучка, є застосування таких макроекономічних показників: частка доходів і
видатків місцевих бюджетів у ВВП й у зведеному бюджеті країни [3, с. 375].
Також у вітчизняній фінансовій літературі зустрічається дещо інший
підхід, на основі якого можна визначити рівень фінансової децентралізації
закожною ланкою місцевих бюджетів:
коефіцієнт фінансової децентралізації за доходами зведеного бюджету
України розраховується як співвідношення між доходами місцевих бюджетів
України та доходами зведеного бюджету України;
коефіцієнт фінансової децентралізації за видатками зведеного бюджету
розраховується як співвідношення між видатками місцевих бюджетів України
та видатками зведеного бюджет України;
коефіцієнт децентралізації ланок місцевих бюджетів розраховується як
співвідношення доходів певного рівня місцевих бюджетів (доходи бюджетів
АРК, області, району, міста, селища, села) з доходами місцевих бюджетів;
узагальнюючий коефіцієнт фінансової децентралізації можна розрахувати
двома способами: по-перше, розраховується як сума коефіцієнта фінансової
децентралізації за доходами зведеного бюджету та коефіцієнта фінансової
децентралізації за видатками зведеного бюджету, поділено на два; по-друге,
розраховується як співвідношення коефіцієнту децентралізації ланок місцевих
бюджетів до кількості рівнів місцевих бюджетів [1, с. 150].
Використання в зазначених методиках макроекономічних показників, на
наш погляд, є цілком виправданим, адже децентралізація фінансових ресурсів є
узагальнюючим поняттям та охоплює всю систему місцевихфінансів.
Відповідно оцінити рівень децентралізації фінансових ресурсів місцевих
бюджетів є більш доцільним через призму показників, які характеризують
рівень фінансової стійкості місцевих бюджетів. Адже, як зазначають О.
Снісаренко, А. Гавриленко, О. Гребенікова, фінансова стійкість регіону
характеризується наявними ресурсами та відображає спроможність місцевих
органів влади виконати покладені на них завдання відповідно до законодавства
[7, с.19].
Фінансова стійкість бюджету дозволяє мати комплексне уявлення про
міцність фінансових основ діяльності органів місцевого самоврядування, що є
одним з пріоритетних завдань реалізації політики децентралізації фінансових
ресурсів.
Стійкість місцевого бюджету можна охарактеризувати як стан доходів і
видатків бюджету, їх структури і динаміки, які забезпечують органам місцевого
самоврядування можливість повного, своєчасного та незалежного від інших
бюджетних рівнів виконання своїх зобов’язань, сприяє збалансованому
розвитку економіки і соціальної сфери. Для збереження стійкості місцевого
бюджету його структура повинна забезпечувати необхідні потреби
регіонального господарства і населення, ініціювати соціально-економічний
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розвиток територій [2, с. 141-142].
У наукових дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців
пропонується ряд методик оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів.
Вперше поняття фінансової стійкості місцевих бюджетів було введено
російським академіком Г. Поляком з метою оцінки та визначення їх стану.
Рівень стійкості територіального бюджету, на думку вченого, визначається
обсягом коштів, необхідних для забезпечення мінімальних бюджетних витрат.
При цьому під мінімальними бюджетними витратами розуміються засоби,
передбачені в бюджеті для фінансування конституційно гарантованих заходів
щодо життєзабезпечення населення [6, с. 104]. Крім того, науковцем було
визначено кількісні критерії оцінки стійкості бюджету чотирьох ступенів, а
саме:
розмір власних доходів (Дв) – включають закріплені на постійній основі
податкові і неподаткові доходи;
розмір регулюючих доходів (Др) – відносяться податкові доходи, що
розподіляються на тимчасовій основі і по диференційованих нормативах;
додаткові джерела, що послаблюють бюджетну напруженість (Дд) –
засоби позабюджетних фондів, позикові засоби;
загальний розмір доходів (Д) – включає власні, регулюючі та додаткові
джерела;
сума заборгованості бюджету (З) – величина дефіциту бюджету»
[6,с.106].
До того ж, доробком вченого стала класифікація бюджетної стабільності,
виходячи з рівня мінімальних витрат (табл. 1.).
Таблиця 1
Рівень стабільності бюджету
Показник
Абсолютно
стійкий
стан
Нормальний стан
Нестійкий стан
Кризовий стан

Механізм розрахунку
мінімальні витрати < (регулюючі + власні) доходи
мінімальні витрати = (регулюючі + власні) доходи
мінімальні витрати = (регулюючі + власні) доходи +
додаткові ресурси
мінімальні витрати > (регулюючі + власні) доходи

Складено на основі [6, с. 107-108]
Щодо вітчизняної наукової думки, то Н. Старостенко пропонує
розглядати фінансову стійкість як здатність органів місцевого самоврядування
акумулювати обсяг доходів, достатній для покриття їх видатків і забезпечення
збалансованості бюджету протягом бюджетного року. Також розглядати
фінансову стійкість місцевого бюджету як здатність органів місцевого
самоврядування надавати достатній обсяг якісних суспільних послуг для
задоволення потреб населення [8, с. 40].
Крім того науковцем акцентується увага на розрахунку інтегрального
коефіцієнта фінансової стійкості місцевого бюджету, який ґрунтується на
визначенні суми коефіцієнтів фінансової стійкості з урахуванням ваги кожного
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з них (формула 1).

𝐾𝑖𝑛𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝐾𝑖 ×𝑉𝑖
1
де, Кint – інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості бюджетів;
Кі – коефіцієнт фінансової стійкості;
Vі – вага і-го коефіцієнта (ΣVі = 1);
і – кількість коефіцієнтів (і = 1, 2, … , n).
У вітчизняній практиці формування бюджетів може бути використана
методика фінансового аналізу підприємства, скоригована на специфіку
формування бюджетного кошторису, яка полягає в тому, що на відміну від
доходів фірм, види доходів органів місцевого самоврядування встановлюються
законодавчо. При цьому обсяг доходів, в основному, не визначається
рішеннями місцевих органів влади, тому показники, що оцінюють структуру
доходів доповнено спеціальною групою показників, які б оцінювали державні
програми стимулювання розвитку регіонів. Фактично така методика передбачає
дослідження фінансової стійкості бюджету з позицій і достатності, і
самостійності, і дієздатності бюджету [8,с.41].
За пропозицією Н. Старостенко, найбільшу питому вагу у загальній
структурі коефіцієнта складають показники самостійності, бюджетного
покриття та відносної бюджетної забезпеченості, що, насамперед, зумовлено
залежністю доходів бюджету міста від трансфертів з державного бюджету.
Показники, які пропонується використовувати у процесі оцінки фінансової
стійкості бюджету територіальної громади наведені у табл. 2.
Формування та реалізація стратегії забезпечення фінансової стійкості
місцевого бюджету обраної відповідно до типу фінансової стійкості є
найважливішою передумовою ефективного соціально-економічного розвитку
місцевого бюджету.
Враховуючи вагомий доробок науковців у напрямі розробки методичних
підходів щодо оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів, слід зазначити,
що в умовах посилення процесів децентралізації фінансових ресурсів виникає
необхідність у застосуванні комплексного підходу, який спрямований на
глибокий та всебічний аналіз фінансового забезпечення органів місцевого
самоврядування. Відповідно алгоритм комплексної оцінки децентралізації
фінансових ресурсів місцевих бюджетів повинен включати три основні етапи.
Перший етап комплексної методики можна охарактеризувати як
підготовчий. У межах даного етапу передбачається проведення аналізу та
формальної оцінки норм чинної законодавчої бази відносно формування,
використання фінансових ресурсів, що акумулюються в місцевих бюджетах. Це
надасть можливість окреслити державні пріоритети реалізації політики
децентралізації фінансових ресурсів.
По-друге, необхідно провести кількісний аналіз виконання місцевого
бюджету певної адміністративно-територіальної одиниці, що забезпечить
формування аналітичного матеріалу для подальших розрахунків. Крім того,
аналіз виконання місцевого бюджету надасть можливість кількісно відобразити
сучасні тенденції в реалізації політики децентралізації фінансових ресурсів.
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Таблиця 2
Складові комплексного аналізу формування доходів місцевого
бюджету за методикою Н. Старастенко
Компоненти
1
К-т
самостійності

Показники
Інтерпретація показників
2
3
Власні доходи органів
Показує ступінь залежності
місцевого самоврядування /
фінансових можливостей місцевих
Загальна сума доходів
органів влади при фінансуванні
місцевого бюджету
видатків місцевого бюджету від
(включаючи трансферти)
трансфертів із державного бюджету
К-т вилучення Доходи, що враховуються при Відображає ступінь впливу державних
грошових коштів
розрахунку обсягів
органів влади на формування доходів
до державного міжбюджетних трансфертів /
місцевих бюджетів, оскільки між
бюджету
Загальна сума доходів
значенням чисельника і сумою
місцевого бюджету
трансфертів, що передані до
державного бюджету або отримані з
державногобюджету, існує прямо
пропорційназалежність
К-т
Власні доходи органів
Відображає відповідність доходів
бюджетногопокр місцевого самоврядування /
місцевих бюджетів і повноважень,
иття
Мінімальні видатки місцевих покладених на місцеві органи влади
бюджетів
К- т трансфертів Обсяг трансфертів / Загальна
Характеризує ступінь залежності
до місцевих
сума доходів місцевого
місцевих органів влади від
бюджетів
бюджету
фінансування з державного бюджету
К-т податкової
Власні доходи органів
самостійності місцевого самоврядування (без
трансфертів) / Податкові
доходи бюджету

Показує взаємозв’язок між обсягом
податків, що збираються у місті, та
доходами міського бюджету .

К-т відносної Бюджетна забезпеченість міста Призначений для зіставлення доходів
бюджетної
/ Бюджетна забезпеченість в
міського бюджету з аналогічними
забезпеченості середньому по бюджетах міст показниками в середньому по Україні
України (по місцевих
для оцінки рівномірності забезпечення
бюджетах)
населення бюджетними послугами

Вага
4
0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

Складено на основі [8, с. 38-47]
У рамках підготовчого етапу доцільно провести аналіз та оцінку якісних
характеристик формування та використання коштів місцевого бюджету за
допомогоюрозрахунку бюджетних показників, що характеризують рівень
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці,
показники структури доходів та видатків місцевих бюджетів.
Наступним етапом проведення комплексної оцінки є безпосереднє
визначення якісних характеристик фінансової стійкості місцевих бюджетів, що
є найбільш важливим з практичної точки зору. Так, до даної групи включено
показники фінансової стійкості місцевих бюджетів, розроблені Н. Старастенко
[8, с.41].
Третім етапом проведення комплексної оцінки фінансової стійкості
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місцевих бюджетів є розрахунок інтегрального показника, що забезпечує
наочність отриманихрезультатів.
Таким чином, запропонована комплексна методика надає можливість
через призму показників, що характеризують фінансову стійкість місцевих
бюджетів проаналізувати ефективність реалізації політики фінансової
децентралізації, виявити слабкі місця та недоліки в організації фінансового
забезпечення місцевого самоврядування та забезпечити прийняття правильних
управлінських рішень щодо формування та використання коштів
місцевихбюджетів.
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В статті розкритороль місцевих податків у формуванні місцевих бюджетів
через їхні функції. Обґрунтованоосновні складові місцевих податків.Автором
наведено джерела формування дохідної частини місцевих бюджетів України
та проаналізовано виконання місцевого бюджету вінницької області.
Ключові слова:місцеві податки, місцеві бюджети, джерела, надходження,
проблематика оподаткування.
Питання фінансового забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування набувають особливої актуальності на шляху євроінтеграції
України. На сучасному етапі фінансова база органів місцевої влади
характеризується низьким рівнем власних надходжень, збільшенням обсягів
міжбюджетних трансфертів, що знижує фінансові можливості органів
місцевого самоврядування в задоволенні суспільних потреб населення. Це
зумовлює необхідність зростання ролі місцевих податків і зборів як основного
джерела доходів місцевих бюджетів.
Фіскальна спрямованість місцевого оподаткування є досить актуальним
аспектом дослідження. Вивченням цієї проблеми займаються багато
вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме Р. Бачо, А. Василенко, Г. Возняк, А.
Соколовська, І. Щербіна та ін. Фіскальна та регулююча функції місцевих
податків є основним об’єктом дослідження для багатьох з них. Проблема
наповнення місцевих бюджетів з різних джерел приваблює увагу науковців та
заслуговує подальшого обговорення.
Метою дослідження є обґрунтування основних складових місцевих
податківв Україні та визначення їх ролі у формуванні доходів місцевих
бюджетів. Місцеві податки є невід’ємною частиною податкової системи
держави. Їх існування відповідає в першу чергу інтересам територіальних
громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі
платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення
місцевих податків є забезпечення місцевих органів влади коштами,
необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх
самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах.
Місцеві податки – це податки, що встановлюються органами місцевого
самоврядування відповідно до діючого законодавства України [1, с. 17]. Вони є
обов’язковими до оплати в межах визначених адміністративно - територіальних
одиниць і зараховуються до їхніх бюджетів.
Саме через функції місцевих податків розкривається їх роль у формуванні
місцевих бюджетів [2, с. 20].
Фіскальна функція визначає суспільне призначення місцевих податків. З
огляду на роль даної функції у формуванні бюджетного фонду, тобто
матеріальних умов для функціонування держави, податкові надходження мають
бути постійними, стабільними, рівномірно розподілятися в регіональному
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розрізі.
Розподільна функція, за її допомогою здійснюється формування дохідної
частини бюджету з подальшим направленням цих доходів на фінансування
різноманітних заходів, пов’язаних з реалізацією державою своїх функцій.
Контрольна функція забезпечує ефективність кожного податку і
податкової системи в цілому. Через стимулюючу функцію податків місцеві
органи влади впливають на процес відтворення, стимулюючи його розвиток,
посилюючи нагромадження капіталу, розширюючи платоспроможний попит
населення, створюючи додаткові стимули для ділової активності, мотивації до
праці, підтримуючи рівень зайнятості.
Таблиця 1
Основні складові місцевих податків [3, с. 107; 6, с. 164]
Елементи
оподаткування

Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
власники
об’єктів
житлової
нерухомості – фізичні особи, тобто
громадяни як учасники цивільних
відносин, а також юридичні особи –
організації, створені та зареєстровані
у встановленому порядку. Крім того,
платниками даного податку можуть
бути власники об’єктів житлової
нерухомості
нерезиденти
–
громадяни, які мають постійне місце
Суб’єкт
проживання за межами нашої
податку
держави, в тому числі ті, що
тимчасово перебувають на території
України; юридичні особи і суб’єкти
підприємницької діяльності, які не
мають статусу юридичної особи з
місцезнаходженням
за
межами
нашої держави, які створені та
здійснюють
свою
діяльність
відповідно до нормативно-правового
поля іноземної країни
житлова нерухомість, а саме:
будівлі,
віднесені,
згідно
з
нормативно-правовим полем, до
Об’єкт податку житлового фонду, дачні та садові
будинки

База
оподаткування

вартісні,
фізичні
або
інші
характеристики
об’єкта
оподаткування.
Зокрема,
для
податку на нерухоме майно, базою
оподаткування є житлова площа
об’єкта житлової нерухомості
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Єдиний податок
фізичні особи, які здійснюють
підприємницьку
діяльність
без
створення юридичної особи і у
трудових
відносинах
з
якими,
включаючи членів їх сімей, протягом
року перебуває не більше 10 осіб та
обсяг виручки яких від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за
рік не перевищує 500 тис. грн.;
- юридичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової
форми
та
форми власності, в яких за рік
середньооблікова
чисельність
працюючих не перевищує 50 осіб і
обсяг виручки яких від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за
рік не перевищує 1 млн. грн.

виручка від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), під якою
розуміється сума, фактично отримана
суб'єктом підприємницької діяльності
на поточний рахунок або/та в касу за
здійснення операцій з продажу
продукції (товарів, робіт, послуг)
виторг від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), фактично
отриманий суб'єктом підприємницької
діяльності на поточний рахунок або в
касу.

Регулююча функція полягає у впливі податків на різні сторони діяльності
їх платників. В сучасних умовахпостає негайна потреба у зміцненні
фінансовихресурсів органів місцевої влади. Місцеві бюджети відіграють значну
роль у соціально-економічному розвитку території, адже саме з них
фінансуються заклади освіти, культури, охорони здоров’я населення, засоби
масової
інформації
тарізноманітні
молодіжні
програми,
видатки
наупорядкування населених пунктів.
Забезпечення незалежності органів місцевого самоврядування значною
мірою визначається рівнем їх фінансової самостійності, в досягненні якої
важливу роль повинно відіграватимісцеве оподаткування[7, с. 236].
На сьогодні в доходах місцевих бюджетів провідне значення мають
загальнодержавні джерела надходжень, які пропорційно розподіляються за
різними рівнями місцевих бюджетів. Частка переданих загальнодержавних
доходів коливається на рівні 55-60 %, серед них найбільшу частку займають
податок з доходів фізичних осіб та плата за землю. Питома вага місцевих
податків і зборів є низькою, їхня частка у структурі доходів місцевих бюджетів
за період з 2009 р. по 2011 р. становила не більше 2 %. Частка трансфертів
становить42–45 % [8, с.154].Місцеві бюджети, сформовані відповідно до рівнів
адміністративно-територіального поділу, складають фінансову основу
місцевого самоврядування в Україні[5, с. 141]. Дохідна частина місцевих
бюджетів формується з трьох джерел: переданих загальнодержавних доходів,
місцевих податків і зборів, міжбюджетних трансфертів (рис. 1).

Рис. 1. Джерела формування дохідної частини місцевих бюджетів
України[7, с. 236]
Проаналізуємо формування дохідної частини місцевих бюджетів
Українина прикладі Вінницької області. За 5 місяців 2017 року до бюджету
області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних та закріплених
доходів в сумі 2769,2 млн. грн., що становить 45,7% до плану на рік. Порівняно
з 5 місяцями 2016 року (коли надійшло 1892,0 млн. грн.) надходження доходів
місцевих бюджетів збільшились на 877,2 млн. грн., або на 46,4%, а проти 5
місяців 2015 року (коли надійшло 728,8 млн. грн.) - на 1452,1 млн. грн., або у
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2,1 рази [4].
У тому числі до загального фонду бюджету області надійшло власних і
закріплених доходів в сумі 2310,1 млн. грн., що становить 42,1% плану на рік,
затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 5481,5 млн.
грн.) та 113,5% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису
(заплановано 2036,2 млн.грн.), понад план отримано 273,9 млн. грн. доходів.
Надходження доходів загального фонду порівняно з відповідним періодом
минулого року (у співставних умовах) зросли на 700,4 млн. грн. або на
43,5%.Доходи загального фонду по окремих видах бюджету за січень – травень
2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року (у співставних
умовах) зросли: по бюджетах районів – на 50,5%, бюджетах об’єднаних
територіальних громад – на 49,1%, по бюджетах міст обласного значення – на
38,8%, обласному бюджету – на 38,7%[4].
Всього ж на даний час по зведеному бюджету на 2017 рік заплановано
видатків розвитку в обсязі 11756,9 млн. грн., що більше проти запланованого
станом на 1 червня 2016 року (коли було заплановано 1057,4 млн. грн.) на 699,5
млн. грн., або 66,2%[4].
Станом на 1 червня 2017 року місцеві бюджети області мали значні обсяги
нерозподілених фінансових ресурсів – це додатково одержані доходи (264,8
млн. грн.), нерозподілені вільні залишки бюджетних коштів по загальному
фонду (345,5 млн. грн.) та інші нерозподілені ресурси. Всього додаткові
фінансові ресурси загального фонду місцевих бюджетів, які можливо
спрямувати на здійснення додаткових видатків, становили 640,3 млн. грн., у т.ч.
по обласному бюджету – 45,0 млн. грн., по бюджетах міст обласного значення –
187,5 млн. грн., по бюджетах об’єднаних територіальних громад - 32,7 млн.
грн., по районних бюджетах – 146,3 млн. грн., по бюджетах сільських,
селищних, міських (міст районного значення) рад - 228,7 млн. грн[4].
Що стосується оздоровлення дітей та підлітків у літній період за кошти
місцевих бюджетів, то за оперативною інформацією місцевих фінансових
органів області для проведення літньої оздоровчої компанії передбачено в
місцевих бюджетах на 2017 рік 23,7 млн. грн., в тому числі для оздоровлення
дітей в стаціонарних закладах – 17,6 млн. грн., в пришкільних таборах – 5,2
млн. грн.
Загалом у 2017 році за кошти місцевих бюджетів планується
профінансувати (співфінансувати) оздоровлення та відпочинок 25,7 тисячі дітей
та підлітків, що перевищує минулорічний показник на 24,9% (на 5134 дітей).
В обласному бюджеті на 2017 рік передбачено на оздоровлення дітей 8,5
млн. грн., що загалом перевищує аналогічний показник минулого року на 32,8%
(було 6,4 млн. грн.).За вказані кошти планується охопити відпочинком і
оздоровленням 1688 дітей [4].
У 2017 році на виплату літніх відпускних усім працівникам закладів освіти
області, що фінансуються з місцевих бюджетів загалом необхідно 641,1 млн.
грн. Із зазначеної суми на виплату відпускних саме педагогічним працівникам
буде спрямовано 534,8 млн. грн. або 83,4%.
Відповідно до помісячного розпису надійшло за квітень-травень поточного
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року 4567,4 тис. грн. коштів вказаної субвенції, які повністю перераховано до
районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та бюджетів об’єднаних
територіальних громад.
За результатами щотижневого моніторингу освоєння коштів вказаної
субвенції на місцях, який запроваджено Департаментом фінансів, на кінецьтравня із загальної суми цієї субвенції, місцевими бюджетами перераховано
закладам охорони здоров’я близько 4,3 млн. грн. (93,8% від обсягу надходжень
квітня-травня), якими, в свою чергу, відшкодовано аптечним закладам, що
беруть участь у проекті, за забезпечення пільгових рецептів майже 3,2 млн. грн.
(74,0% від профінансованого)[4].
На сучасному етапі в Україні існує низка проблем, які не дозволяють
місцевим податкам брати головну участь у формуванні доходів місцевих
бюджетів [9, с. 87]:
 надмірні витрати на адміністрування;
 складність процедури оподаткування;
 обмеження прав місцевої влади щодо встановлення і сплати місцевих
платежів;
 нераціональний розподіл повноважень місцевих органів влади на
делеговані й власні завдання та функції, які призводять до зменшення
ефективності та рівня відповідальності місцевого самоврядування за
використання бюджетних коштів;
 пряме втручання органів державної влади у діяльність органів місцевого
самоврядування;
 фіскальна функція місцевих податків має другорядне значення, що
призводить до зменшення питомої ваги в доходах місцевих бюджетів.
Отже, місцеві податки відіграють важливу роль у формуванні доходів
місцевих бюджетів. Тобто вони являються основним джерелом їх
наповнення.Важливо, щоб за рахунок власних податкових джерел місцеві
органи влади могли фінансувати 60-80 % своїх потреб. У цьому разі їх
залежність від рішень вищих органів влади стосовно дохідної частини місцевих
бюджетів буде мінімальною. Вирішення комплексу проблем, що склалися на
місцевому рівні, дасть змогу значною мірою оптимізувати бюджетні відносини
в нашій країні та зміцнити економічну самостійність адміністративнотериторіальних одиниць. А це, своєю чергою, призведе до зростання рівня
політичної
незалежності
та
фінансового
забезпечення
місцевого
самоврядування, сприятиме розбудові демократичної держави.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В статті автором розглянуто ефективність впровадження фінансової
децентралізації в Україні, результатом якої стала фінансова спроможність
місцевих бюджетів. Доведено, що раціональне й ефективне використання
коштів місцевих бюджетів значною мірою залежить від наявності
відповідного кадрового потенціалу.
Ключові слова:міжбюджетні відносини, місцеві бюджети, фінансові ресурси,
децентралізація, реформа.
Місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого
самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави.
В Україні необхідно запроваджувати найсучасніші підходи до формування та
розподілу доходів місцевих бюджетів, зокрема нові засоби автоматизації, адже
успіх економічного розвитку значною мірою залежить від створення
оптимального розміру місцевих бюджетів та форм бюджетних взаємовідносин,
чіткого механізму вирівнювання горизонтальних і вертикальних дисбалансів у
бюджетах усіх рівнів.
Теоретичні та практичні аспекти бюджетної децентралізації та проблеми
її вдалого провадження в Україні присвячено наукові праці В. Базилевича, Т.
Боголіб, С. Буковинського, О. Василика, С. Гасанова, Н. Євтушенко, В.
Кравченка, О. Крайника, О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Луніної, Ю. Остріщенко, К.
Павлюка, Г. П'ятаченка, О. Романенко, І. Чугунова та інших
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Переконливими фактами, що свідчать про ефективність впровадження
фінансової децентралізації, стали результати платоспроможності місцевих
бюджетів. Так, за даними експертів Асоціації міст України, у 2014–2016 рр. у
58 разів зменшилася кількість наданих казначейських позик, що демонструє
посилення платоспроможності місцевих бюджетів. У 2017 р. кількість
дотаційних місцевих бюджетів знизилася завдяки децентралізації на 24 %,
кількість бюджетів-донорів зросла на 12,5 %. У цьому ж році у 2,2 раза
збільшилася державна фінансова підтримка розвитку громад.
Резюмуючи оприлюдненні данні Асоціації міст України слід зазначити,
що до 2014 р. відсоток дотаційності місцевих бюджетів становив 96,3 %, а
донорами було 3,7 % місцевих бюджетів.
Висновки Асоціації міст України підтверджують дані Мінрегіону
України, згідно з якими доходи до місцевих бюджетів за 2015 р. становили 99,8
млрд грн. У 2016 р. ця цифра вже становила 144 млрд грн, що на 16 % більше,
ніж було закладено місцевою владою. Також додатково до місцевих бюджетів
надійшло 49 млрд грн.
Підтвердженням ефективності фінансової децентралізації є і щомісячне
накопичення залишків бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів,
обсяг яких на початок 2017 р. становив 47,7 млрд грн (33,6 млрд грн по
загальному фонду та 14,1 млрд грн по спеціальному фонду). Приріст залишків
коштів проти початку 2016 року становив 12,5 млрд грн або 35,5 %. Збільшення
залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів свідчить про вагоме зростання
дохідної частини місцевих бюджетів.
Такі тенденції дають можливість місцевим органам влади забезпечити
належне функціонування закладів бюджетної сфери та самостійно вирішувати
питання розвитку громад без звернення до центральних органів влади стосовно
виділення додаткових коштів з Державного бюджету.
Наочно успіхи реформи з фінансової децентралізації можливо побачити,
якщо об’єднані територіальні громади будують нову дорогу, ремонтують або
будують новий дитячий садок, реконструюють школу, створюють новий
сучасний ФАП, відновлюють тротуари, або освітлення, купують новий
громадський транспорт. Тому сьогодні важливо продовжувати реформу з
децентралізації та необхідні зміни.
Такі позитивні зрушення в наповненні місцевих бюджетів пов’язують зі
змінами в законодавстві. У Бюджетному кодексі запроваджено норми, які
нівелюють негативний вплив Держказначейства на розподіл фінансових
ресурсів місцевих бюджетів. Раніше була поширеною практика блокування
Державним казначейством рахунків місцевих бюджетів на виплату видатків на
забезпечення життєдіяльності населених пунктів. Після внесення змін у
Бюджетний кодекс запроваджено автоматичну систему, зараз казначейство
працює як годинник. Тобто, завдяки фінансовій децентралізації в
муніципалітетів з’явилися серйозні кошти, і вони їх абсолютно спокійно,
вільно, без будь якої вказівки із центру, без блокування, використовують на
потреби громади. До 2014 року органи місцевого самоврядування були в стані
позичальників. Вони буди вимушені постійно з простягнутою рукою звертатися
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до Києва щоб їм позичили гроші на фінансування тих чи інших повноважень.
Також, до фінансової децентралізації 64 % сільських і селищних рад
брали позику в Державному казначействі на перше півріччя кожного року, тому
що основні податки сплачувалися після збору урожаю. Також до
запровадження фінансової децентралізації, місцевих податків не вистачало
навіть на те, щоб утримувати сільську раду. Завдяки новітнім бюджетним
процесам, відпала потреба в таких позиках, хоча Держказначейство дає кредити
безстроково. Це, безумовно, є однією із суттєвих переваг фінансової
децентралізації.
Слід також зазначити, що питання розподілу залишків коштів місцевих
бюджетів, які утворилися на початок року, належить до компетенції місцевих
органів. Порядок розподілу таких коштів унормовано Бюджетним кодексом
України. Як правильно здійснити їх розподіл, щоб не допустити порушення
бюджетного законодавства:
1. По загальному фонду відповідного місцевого бюджету розподілу
підлягає вільний залишок бюджетних коштів (ст. 14 Бюджетного кодексу
України [далі – Кодекс]). Його обсяг визначається як перевищення залишку
коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком коштів на кінець
бюджетного періоду.
Оборотний залишок бюджетних коштів утворюється для покриття
тимчасових касових розривів у розмірі не більше 2 % планового обсягу
видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету та затверджується
рішенням про місцевий бюджет.
2. Розподіл вільного залишку бюджетних коштів загального фонду
здійснюється шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за
результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній
бюджетний період (ст. 14 та 72 Кодексу).
Отже, якщо говоримо про визначення обсягу вільного залишку коштів у
2017 р., то це різниця між залишком коштів загального фонду на 01.01.2017,
відображеним у звіті про виконання місцевого бюджету за 2016 р., та
оборотним залишком бюджетних коштів, затвердженим рішенням про бюджет
на 2017 р.
3. По спеціальному фонду відповідного місцевого бюджету розподілу
підлягає весь залишок коштів, відображений у звіті про виконання місцевого
бюджету за попередній бюджетний період (на кінець року). Його розподіл
здійснюється також шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
4. Напрями спрямування вільного залишку коштів загального фонду та
залишку коштів спеціального фонду визначаються місцевими органами влади
самостійно.
Крім зазначеного при розподілі залишків коштів слід враховувати таке:
– у разі наявності кредиторської заборгованості на початок року залишки
коштів першочергово спрямовуються на її погашення;
– залишки коштів спеціального фонду можуть спрямовуватися на
проведення відповідних видатків лише з урахуванням їх цільового
призначення;
170

– за відсутності необхідності у проведенні видатків за окремими
напрямами залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального
фонду державного бюджету. Тоді вони втрачають цільове призначення і
можуть використовуватися на видатки загального фонду відповідно до рішення
місцевої ради.
Щодо визначення обсягу залишку коштів по бюджетах новоутворених
об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) слід зазначити, що з початку
2017 р. функціонує 366 бюджетів ОТГ, з яких 207 утворилися у 2016 р. і на
2017 р. затверджували перший бюджет об’єднаної територіальної громади. Для
визначення залишків коштів на початок 2017 р. по таких бюджетах необхідно
враховувати таке. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»:
– ОТГ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків
територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською,
селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною
громадою;
– бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо
до закінчення бюджетного періоду;
– залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів
територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету
об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом
сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною
громадою.
Отже, до закінчення 2016 р. бюджети місцевих рад, що увійшли до складу
ОТГ, виконувалися окремо і залишки коштів, які утворилися на кінець
бюджетного року, відображаються у звіті про виконання відповідного
місцевого бюджету за 2016 р.
Після об’єднання затверджується один бюджет ОТГ. Оскільки
правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що
об’єдналися, є ОТГ, залишки коштів (як по загальному, так і по спеціальному
фонду) перераховуються до бюджету ОТГ і вони становитимуть загальний
обсяг залишків на початок 2017 р., який враховуватиметься при визначенні
обсягу, що підлягає розподілу.
Оборотний залишок бюджетних коштів – це обсяг, затверджений
рішенням ОТГ про бюджет на 2017 р. Розподіл залишків коштів здійснюється у
порядку, зазначеному вище. Дотримання бюджетного законодавства при
прийнятті рішень стосовно розподілу коштів бюджету є запорукою їх
ефективного та цільового використання.
Підтвердженням позитивних результатів фінансової децентралізації є
факти зростання місцевих бюджетів конкретно за даними регіонів України.
Зокрема, за інформацією Вінницької облдержадміністрації, місцеві бюджети
зросли в рази, у той час, коли обласний бюджет за 2015–2016 рр. зменшився у 2
рази. 840 млн грн – сума перевиконання місцевих бюджетів за минулий рік.
Загалом по регіонах України, станом на 1 січня 2017 р. залишки на
рахунках місцевих бюджетів становили 52 млрд. грн., у порівнянні з 35 млрд.
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грн. у 2016 р.
Додатково місцеві бюджети збільшують за рахунок державної субвенції,
яка має чітке функціональне призначення. Так, у Держбюджеті на 2017 р.
збільшено розміри освітньої субвенції на 8,1 млрд. грн. (з 44,5 у2016 р. до 52,6
у 2017 р.), а також медичної субвенції на 11 млрд. грн. (з 44,4 у 2016 р. до 55,5 у
2017 р.). Крім того, передбачена додаткова дотація в розмірі 14,9 млрд грн із
Державного бюджету місцевим бюджетам на охорону здоров’я та освіту. Як
приклад варто навести суму коштів, виділену в минулому році в розмірі 46,5
млн грн на підтиримку ОТГ Запорізької області.
Як додатковий фінансовий інструмент для розвитку об’єднаних
територіальних громад є Державний фонд регіонального розвитку. У 2016 р.
близько 30 % коштів із ДФРР регіони спрямували на заклади освіти, майже по
20 % коштів – на заклади охорони здоров’я, об’єкти водопостачання та
водовідведення, дорожню інфраструктуру. При цьому йшлося не про розвиток
закладів освіти, а про капітальний ремонт, заміну вікон і труб тощо.
Водночас при використанні коштів Державного фонду регіонального
розвитку експерти наголошують на необхідності спрямовувати їх на ті проекти,
які повернуться у вигляді податків.
На сьогодні всі об’єднані територіальні громади (ОТГ) перебувають на
прямих бюджетних відносинах з Державним бюджетом країни, самостійно
збирають і розподіляють значну частину податків. До прикладу, з 2016 р. 15
громад Львівщини працюють на прямих бюджетних відносинах з Державним
бюджетом. За словами Я. Пишник, консультанта з фінансових питань проекту
«Пульс» Асоціації міст України, це означає, що істотно збільшена дохідна
частина, і частина видатків покривається з Державного бюджету. Бюджети ОТГ
отримують субвенції на освіту, охорону здоров’я.
60 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить до місцевих
бюджетів ОТГ. Це один з найважливіших видів доходів. Його питома вага була
найбільша в місцевих бюджетах раніше і зараз є в ОТГ. Це значно покращує
життя маленьких міст і сіл. На маленькі міста і села раніше практично ніхто не
звертав уваги.
За результатами моніторингу, який здійснили експерти Асоціації міст
України, виконання бюджетів ОТГ за доходами за 2016 р., громади за рік
вдвічі-втричі збільшили надходження до бюджетів, які і раніше надходили, але
зараз усе відбувається більш справно. Для прикладу, плата за землю споконвіку
надходила до бюджетів сіл, селищ. Але на неї ніхто не звертав уваги.
Сподівалися на дотацію з Державного бюджету. Нині, оскільки ОТГ стали
самостійними, вони більше уваги приділяють надходженню до бюджетів
власних доходів, які повністю залежать від роботи їхньої громади.
Водночас експерти вказують і на проблеми при наповненні місцевих
бюджетів ОТГ. Так, маленькі громади в Самбірському районі Львівської
області виконали надходження до бюджету. Зокрема, Луківська громада –
виконання бюджету 113 %. ПДФО виконаний на 136 %, але пішов спад
надходження плати за землю, порівняно з 2015 р. А це їх робота –
інвентаризація землі, оренда, проведення нормативно-грошової оцінки. Над
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цим треба працювати.
Є дані щодо забезпечення у 2017 р. освітньою та медичною субвенцією
шкіл та медичних закладів ОТГ. Щодо згаданої Луківської громади, за
оперативними даними, їм не вистачає освітньої субвенції 1,2 млн. грн. А
надходження до бюджету, без трансферів, у 2016 р. становили 1,7 млн. грн.
Експерти при такому варіанті розвитку наповнення бюджету ОТГ невпевнено
прогнозують шляхи їх вирішення.
Існують приклади, коли окремим ОТГ не вистачає доходів громад, щоб
покрити їх видатки. Адже держава передала на місцеві бюджети фінансування
освіти, медицини. Для прикладу ОТГ Львівської області. Там багаті громади,
як-от Давидівська, дадуть собі з цим раду. А от Луківська, Жовтанецька – дуже
важко спрогнозувати експертам, чи вони знайдуть кошти на покриття цих
видатків. На думку експертів з АМУ, головна проблема в тому, що вони
маленькі. Розрахунок видатків на освіту проводиться на учня – чим більше
учнів, тим більша субвенція. А в громадах багато малокомплектних шкіл, мала
наповнюваність класів. Треба виходити з цього становища, ухвалювати
рішення, створювати опорні школи. Бо в іншому випадку бюджети цих малих
громад просто не витримають. Луківській громаді бракує 1,2 млн. грн.,
Чуквівській – 2,5 млн. грн.
У 2017 р. державна освітня субвенція покриває тільки зарплату
педагогічних працівників, але і цих коштів бракує. Щоправда, у кінцевому
варіанті державного бюджету ОТГ була передбачена додаткова дотація на
оплату енергоносіїв у галузях освіти та охорони здоров’я.
Важливо закцентувати увагу на податках, які є основними в бюджетах
ОТГ. Можливо, їх слід використовувати краще? Законом про Держбюджет та
змінами до Податкового кодексу скасовано акцизний збір з роздрібного
продажу нафтопродуктів. Але у 2017 р. громадам, на території яких є АЗС, ще
буде компенсовано втрати від ненадходження акцизного збору. Щоправда, досі
не вирішено, як цей акцизний збір буде розраховуватися та надходити до
об’єднаних громад.
Основним платником ПДФО є бюджетні установи. Громади повинні
звертати особливу увагу на плату за землю. Для прикладу, Грабовецька ОТГ
передбачила у своєму бюджеті 100 тис.грн. на проведення нормативногрошової оцінки землі. Це збільшить надходження до бюджету. Інше питання
щодо плати за землю – перегляд договорів оренди. Земля переважно здана в
оренду до прийняття змін до Податкового кодексу, де передбачено, що сума
орендної плати за рік має становити не менш як 3 % від нормативно-грошової
оцінки. Договори оренди старі, і сплачуються мізерні суми до бюджетів ОТГ.
Сплата ПДФО залежить від кількості робочих місць. А земля була, є і
буде, і за неї потрібно брати відповідну плату. Так робиться в цілому світі.
Щодо ПДФО органам місцевого самоврядування надано право проводити
перевірки та складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері
зайнятості. Мова йде про зарплати в конвертах, не працевлаштовані офіційно
кадри. Це теж робота місцевих громад. Апарат громад має стежити і за
надходженням акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю. Його
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надходження дуже невеликі.
Податок на нерухоме майно теж має йти до місцевих бюджетів. У
громадах з надходженням цього податку також не належно справляються. До
прикладу, експерти наводять відповідь голови однієї із ОТГ: «У нас люди бідні
і не можуть платити». Проте експерти вважають, що громади мають вводити
цей податок, оскільки це їх право.
Щоправда, законом про внесення змін до Податкового кодексу зменшено
граничну ставку податку на нерухомість до 1,5 % за 1 кв. м. (торік 3 %). Ці
зміни були прийняті в грудні 2016 р. Але кожна громада до 15 липня має
ухвалити рішення про встановлення ставок податку на нерухомість на
наступний рік. Такі рішення були ухвалені на 2017 р., але знівельовані зміною
законодавства наприкінці року.
Щодо субвенції, яку виділяє держава на освіту, охорону здоров’я та
інфраструктуру, то у 2016 р. на ОТГ було передбачено суттєву суму на
розвиток інфраструктури. У 2017 р. закладено 1,5 млрд. Але експерти вказують
на проблему: 500 млн. грн. передбачено в загальному фонді Держбюджету, а 1
млрд. грн. зі спецфонду за рахунок коштів, які надійдуть від спецконфіскації,
закон про яку не прийнятий на сьогодні.
Водночас при збільшенні дохідної частини місцевих бюджетів
залишається невирішеним питання ефективного використання коштів на
розвиток громад. У новоутворених ОТГ спостерігається факти витрачання
значних коштів громади на утримання апарату місцевої ради. У Вінницькій
області 24 об’єднані територіальні громади, які включили в себе 65 колишніх
громад. Деякі очільники об’єднаних громад встановили собі щомісячні
надбавки до зарплат в розмірі 300 %. При такій ситуації контролювати
використання коштів місцевого бюджету – не в повноваженнях
облдержадміністрації. У зв’язку з цим, у Вінницькій ОДА ухвалили рішення
вести моніторинг бюджетів об’єднаних громад, щоб не було порушень.
Також існує факт того, що при збільшенні дохідної частини місцевих
бюджетів не всі громади спроможні належним чином розпорядитися
отриманими на рахунок місцевих бюджетів фінансами. Невчасно проведені
тендери, або непідготовлена документація, часто стають на заваді їх освоєнню.
Тому, на місцевому рівні, вирішують питання раціонального й ефективного
використання коштів місцевих бюджетів. Принциповим є те, що в умовах
децентралізації додаткові кошти можна отримувати виключно на конкурсних
засадах. Максимальні гранти, які можна отримати з обласного бюджету у 2017
р. становитимуть 200 тис.грн. Від кожної громади приймається не більше як дві
заявки. На сьогодні 756 заявок, при тому, що кількість громад зменшилась (у
результаті їх об’єднання).
Таким чином, підсумки виконання місцевих бюджетів підтверджують, що
реалізація реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації дала
позитивні результати. Найбільш вагомим результатом є перерозподіл
фінансового ресурсу на користь місцевих бюджетів. В органах місцевого
самоврядування змінюються підходи до розвитку громад. Кожна громада має
свої особливості, які можна використати для її зростання.
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У той самий час є свідчення, що раціональне й ефективне використання
коштів місцевих бюджетів значною мірою залежить від наявності відповідного
кадрового потенціалу. Громади потребують нових лідерів, здатних
запропонувати стратегію розвитку. У нових громадах принциповим має стати
свідомий вибір, обрання головами і депутатами гідних людей, які спроможні
зосередитися на потенціалі громади та реалізовувати проекти розвитку, що
дадуть нові робочі місця й податки. Такі проекти громад на сьогодні мають
підтримку з Державного бюджету, цікаві бізнесу та міжнародним проектам
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В статті розглянуто становлення екологічного оподаткування. Виявлено
позитивні аспекти запровадження екологічних податків. Проаналізовано діючі
системи екологічного оподаткування розвинених країн світу та розглянуто
перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні.
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Побудова сучасних правил оподаткування має здійснюватися не лише на
традиційних
принципах
справедливості,
економічного
ефекту
та
адміністративної доцільності, але й враховувати додатковий принцип – вплив
діючого податкового інструментарію на навколишнє природне середовище.
Звичайно, що головне призначення податків – це отримання податкових
доходів для бюджетів. Проте досить важливим є інше призначення - це зміна
поведінки забруднювачів навколишнього природного середовища: зниження
виробництва і споживання екологічно шкідливої продукції, зменшення
забруднення та його упередження, компенсація екологічних збитків, сприяння
збереженню природних ресурсів.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти
екологічного оподаткування розглянуті в наукових працях таких вчених як О.О.
Веклич [1], С.О. Лизун [2], Ю.М. Маковецька [3], В.С. Міщенко [3], Т.Л.
Омельяненко [3], М.А. Хвесик [2], О.А. Чала [4].
Метою статті є дослідження сучасного стану екологічного оподаткування.
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За кордоном для позначення екологічних податків використовують такий
термін, як «environmental taxes» [5].
Згідно визначення Європейського екологічного агентства (European
Environment Agency) екологічні податки можуть бути визначені як «всі
податки, база стягнення яких має специфічний негативний вплив на
навколишнє середовище» [6, с.13].
У Великобританії екологічні податки вважаються такими, якщо
відповідають всім трьом наступним принципам:
- податок пов'язаний з урядовими екологічними цілями;
- основна мета такого податку – стимулювати екологічно позитивні
зміни в поведінці забруднювачів;
- чим більше поведінка забруднювача шкодить навколишньому
природному середовищу тим більшим буде такий податок [6, с.13-14].
Як зазначив федеральний суддя в області екологічного права Бразилії
Консуело Яцуда Моромізато (Consuelo Yatsuda Moromizato): «Аргументація
проста: так само, як ті, хто порушують закон, отримують негативні санкції, ті,
хто дотримуються його – повинні отримати економічні переваги». Саме тому
останні пропозиції до бразильської податкової реформи стосуються трьох
основних положень:
- вводиться новий принцип «extrafiscality», який означає можливість
використання податків як інструментів заохочення або перешкоджання
діяльності;
- запроваджується податковий імунітет для товарів і послуг, що
вважаються екологічно безпечними;
- розподіл доходів від податків суб’єктів Федерації буде здійснюватися з
використанням екологічних критеріїв [7].
Таким чином екологічні податки виконують наступні функції:
- податки на шкідливу продукцію – зміна моделі поведінки платників
податків – забруднювачів і отримання додаткових фінансових ресурсів;
- податки за забруднення – скорочення викидів і скидів в навколишнє
природне середовище забруднюючих речовин.
На сьогодні існують певні відмінності у податкових ставках, які
застосовуються до енергії в різних країнах «Великої 20» і ОЕСР. Використання
енергії обкладається податками по-різному в залежності від сектора економіки
(найвищі ставки податку застосовуються в транспортному секторі). Для
порівняння, енергія, що використовується в системах опалення, процесах з
виробництва електроенергії оподатковується за нижчими ставками у всіх
країнах, за винятком Бразилії.
Стосовно оподаткування електроенергії, то екологічне оподаткування
стимулює до розвитку вітрової і малої гідроенергетики та інших
відновлювальних джерел енергії.
В цілому, по економіці, найвища ставка оподаткування використання
енергії у 2012 р. була в Люксембурзі – 6,58 євро за ГДж., Данії – 6,26 євро за
ГДж., Швейцарії - 6,11 євро за ГДж.
Вже з 1950-х рр. кілька держав – членів ЄС ввели енергетичні податки на
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споживання природного газу, вугілля, електроенергії та нафти. На сьогодні
найвища є частка таких податків у Данії (56% кінцевої вартості природного
газу припадає на податки і збори). Також дуже високою є частка податків у
кінцевій вартості природного газу для промислових споживачів у Нідерландах 31,2%, Румунії - 31% [9, с. 25]. Відносно електроенергії, то висока частка
податків у її ціні в Данії – 58,4% та Німеччині – 51,1% [9, с.44].
Починаючи з 1950-х рр. деякі держави члени ЄС почали вводити податки
на бензин. Для прикладу, Данія ввела мита на бензин ще у 1950 р., а на
мінеральні нафтопродукти в 1977 році. Поширене введення різних податків на
нафту і бензин характерне для початку 1990-х.
В початковому задумі податки на нафту мали приносити значні фіскальні
надходження до бюджету, але сьогодні вони досить часто розглядаються як
інструмент реалізації державної політики в сфері зміни клімату, через що
багато країн світу внесли зміни до своїх податків на нафту у 2010 р., таким
чином забезпечуючи комплексний підхід у реалізації податкової політики.
Орієнтація на використання відновлювальних джерел енергії та
енергоефективність стали основною метою екологічних податкових реформ
держав – членів ЄС.
Держави – члени ЄС ввели різні види податків, пов’язані з транспортними
засобами в залежності від їх ваги, цілей використання, викидів забруднюючих
речовин. Одна із перших країн, яка ввела у 1958 р. податки на транспортні
засоби, як легкові так і вантажні, - це Фінляндія. У 1958 р. ця ж країна
запровадила податок на реєстрацію транспортних засобів. Більшість же країн
ЄС почали адмініструвати податки, пов’язані із транспортними засобами
починаючи з початку 1990-х років.
Такі податки регулюють використання транспортних засобів з низькою
паливною ефективністю, коригуючи споживчі уподобання у бік купівлі
електромобілів та гібридних автомобілів.
Переважна більшість країн ЄС ще в 1990-ті рр. провели значні реформи в
екологічному оподаткуванні, переслідуючи стратегічну мету - вирішення
проблеми глобальної зміни клімату. Одним із акцентів було оподаткування
палива, яке є одним із основним джерел викидів вуглекислого газу (CO2).
Екологічні податки, поряд із позитивним впливом на навколишнє
природне середовище, дозволяють отримувати значні податкові доходи: у
2014р. вони забезпечили дохід, що дорівнював 1,56 ВВП країн-членів ОЕСР.
За деякими підрахунками, якщо забезпечити реалізацію тільки
Канкунських угод / Копенгагенської угоди, то в результаті введення податків на
викиди вуглеводню, реалізації політики обмеження промислових викидів за
допомогою квот (дозволів), що реалізовуються на аукціонах, доходи бюджету
залучених до угод країн складуть в 2020 р. 250 млрд. дол. США [10, с.3].
Найбільш ефективна система екологічного оподаткування побудована та
діє в Данії. В даній країні надходження по податках, які належать до
екологічних у 2014 р. становили 4,11% від валового внутрішнього продукту,
або 8,18% від усіх податкових надходжень. На кожного громадянина Данії
припадало 1741,18 дол. надходжень від таких податків.
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За дослідженнями Європейської комісії, тільки перенесення податкового
тиску в 12 країнах – членах ЄС із податків на працю до податків на
забруднення, дозволить отримати близько 101 млрд. євро податкових доходів
починаючи з 2025 р. (1,57% сукупного ВВП цих країн). У 2016 р. такий дохід
складе близько 35 млрд. євро, або 0,63% сукупного ВВП цих країн [11].
Значні податкові доходи від екологічних податків мають місце в Німеччині
- 75 239,04 млн. дол., Великобританії – 69 142,55 млн. дол., Туреччині – 30
551,55 млн. дол., Австралії – 27 745,65 млн. доларів.
Екологічні податки і збори є досить поширеними ринковими
інструментами державної «зеленої» політики. Багато країн вводять податки на
транспорт, забруднення повітря і водних ресурсів. Податкові пільги, поряд із
державними субсидіями, виступають дієвим інструментом підвищення
енергоефективності на транспорті, в будівельній галузі і секторі
домогосподарств. Це дозволяє стимулювати розвиток відновлюваної
енергетики і знижувати таким чином викиди парникових газів.
З початку 1990-х багато країн, в основу оподаткування податками
автомобілів, заклали викиди CO2 (вуглекислого газу). Перший податок на CO2
був введений у Фінляндії в 1990 році. Невдовзі його ввели Данія, Фінляндія,
Німеччина, Нідерланди, Польща, Словенія, Швеція та Великобританія.
Час довів, що заходи податкового регулювання в екологічному
оподаткуванні призвели до досить значних змін у викидах вуглекислого газу,
який є найзначнішим з антропогенних парникових газів. І хоча даний газ
природного походження, саме завдяки людській діяльності він утворюється у
найбільшій кількості.
Як правило, найбільші викиди парникових газів пов'язані такими
промисловими процесами, як виробництво азотної та адипінової кислоти,
цементу, виробництво та споживання CO2, вапна, вапняку, соди, споживання
доломіту.
Сьогодні простежується консолідація екологічних податків: в багатьох
країнах скорочується їх кількість і число оподатковуваних ними забруднюючих
речовин. Країни починають широко застосовувати різні податки на екологічно
шкідливі товари і матеріали.
Багато країн світу досить широко адмініструють і інші екологічні податки,
зокрема на такі товари і матеріали як автомобільні шини, акумуляторні батареї,
пестициди, одноразовий посуд, поліетиленові пакети, озоноруйнівні речовини,
азбестовмісні матеріали, люмінесцентні ртутовмісні лампи, озоноруйнівні
речовини, краски із вмістом розчинників та інші товари.
Поряд із використанням екологічних податків важливо створити умови для
прийому і переробки шкідливих відпрацьованих товарів.
Екологічні податки на товари можуть впливати двома основними
шляхами:
- уряд змінює споживчі переваги споживачів на користь «екологічно
чистих» товарів, так як більш високі податки на «екологічно брудні» товари
збільшують їх вартість;
- уряд стимулює виробників і розробників екологічно чистих товарів
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шляхом надання можливості сплачувати менший податок в порівнянні з
іншими виробниками.
Уряд може регулювати споживання, встановлюючи рівень екологічного
податку на товар, змінюючи таким чином співвідношення ціни на «екологічно
чистий» і «екологічно брудний» товар.
При застосування екологічних податків в частині оподаткування
шкідливих товарів та матеріалів, необхідно приділяти увагу встановленню
таких податків, виходячи із ціни, кількості, об’єму та ваги таких об’єктів
оподаткування.
Іноді запровадити оподаткування екологічно шкідливої продукції буває
недостатньо, щоб змінити поведінку споживача. Для того, щоб такий податок
був ефективним, необхідна наявність більш екологічно «чистих» товарів –
замінників, а його розмір має стимулювати споживачів до переходу на
споживання таких альтернативних товарів.
Запровадження податків на екологічно шкідливу продукцію може надати
стимули до зменшення забруднення. Для прикладу, податок на моторне паливо
може призвести до зменшення його споживання.
Такі податки сприятимуть появі більш екологічно чистої продукції,
можуть забезпечити отримання урядом значних фінансових ресурсів, які будуть
спрямованні на фінансування цільових природоохоронних програм.
В країнах ОЕСР податки на екологічно шкідливу продукцію сплачують
виробники продукції, яку важко утилізувати. Таким чином Уряд вирішує
проблему фінансування знищення або переробки відходів. За рахунок заходів
податкового регулювання в екологічному оподаткуванні у Великобританії
активні відходи, які вивозяться на звалища, зменшилися на 14% між 1997-98 та
2005-06 рр., а загальна кількість захоронених відходів зменшилася на 25%.
Основне завдання податкової системи є забезпечення уряду доходами у тій
кількості, щоб він мав змогу виконувати свої функції і зобов’язання. Екологічна
складова оподаткування та її регулювання може дозволити уряду будувати та
використовувати структуру податкової системи таким чином, щоб досягати
екологічних цілей, вирішувати або упереджувати екологічні проблеми
суспільства.
У вітчизняних умовах необхідна переорієнтація екологічних податків від
використання їх головним чином як джерел отримання бюджетних доходів до
досягнення природоохоронних цілей. Значну увагу при подальшому
регулюванні необхідно приділити підвищенню екологічної ефективності таких
інструментів, а не їх фіскальному потенціалу, що дозволить знизити негативний
вплив на навколишнє природне середовище, а також збільшити інвестиції у
«зелені» інновації. Це також стане чітким сигналом для бізнесу, скоротить час
окупності його інвестицій, спрямованих на зниження екологічної шкоди.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Висвітлена значимість та сутність розробки фінансової стратегії
підприємства. Окреслено підходи до забезпечення використання ефективних
методів розробки стратегії підприємства.
Ключові слова: підприємство, фінанси,стратегія, управління, господарська
діяльність, методи, ефективність.
Постановка проблеми. Динаміка ринкових процесів, загострення
конкуренції суттєво знижують ефективність розроблених бізнес-планів, які не
містять в собі гнучкого механізму реагування на постійні зміни середовища.
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Тому на сучасному етапі становлення економіки України актуальним питанням
є розроблення ефективної стратегії розвитку підприємства. Застосовуючи
сучасні методи стратегічного управління, підприємства повинні змінювати
існуючий фінансового-господарський механізм, який не відповідає вимогам
ринкової економіки. Доцільно науково та виважено підійти не тільки до
розроблення та реалізації стратегії розвитку підприємства, а й до однієї з її
головних складових – фінансової стратегії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення
питань розробки стратегій підприємства та фінансової стратегії зокрема
зробили науковці: І.О.Бланк, В.О.Вінокуров, А.В.Вовчак, В.Г.Герасимчук,
А.П.Градов,
Л.С.Козак,
В.Краснова,
Б.Г.Литвак,
О.Р.Омельянович,
Л.Н.Павлова, А.О.Старостіна, З.Є.Шершньова та інші.
У більшості наукових праць питання фінансової стратегії підприємства
розглядається в контексті фінансового менеджменту і носить загальний
характер. Проте не чітко визначено питання розробки фінансового стратегії
підприємства, не приділено уваги механізму оцінювання розробленої
фінансової стратегії підприємства та її адаптації до динамічних сучасних умов
та особливостей економіки України.
Виклад основного матеріалу. Зростання рівня конкуренції в ринковому
середовищі, швидкозмінність основних умов господарювання (законодавча
невизначеність певних аспектів та напрямів діяльності українських
підприємств) потребують удосконалення основних методів розроблення
фінансової стратегії на підставі оцінювання вже існуючих підходів.
Розрізняють чотири способи розроблення фінансової стратегії
підприємства:
1. Головний стратегічний підхід – незалежна група фінансистів на чолі з
керівником підприємства, який особисто виступає головним стратегом та бере
активну участь у формуванні її складових. Недолік - суб'єктивна оцінка
керівництва підприємством.
2. Підхід «делегування повноважень» – керівник передає повноваження
щодо розроблення фінансової стратегії підприємства підлеглим (фінансистам,
планово-економічному відділу та бухгалтерії) і, спостерігаючи за ними, у разі
потреби надає рекомендації, також бере участь в обговоренні, а потім ухвалює
фінансову стратегію підприємства. Перевагою цього стилю розроблення
фінансової стратегії підприємства є участь та внесок підлеглих. Недолік – існує
можливість віддалення керівника від ходу справ, тобто збільшується ризик
прийняття помилкових рішень.
3. Спільний підхід – проміжний підхід між двома попередніми. Перевага
цього підходу полягає в тому, що підлеглі, які розробляють фінансову
стратегію, потім виконують пункти узгодженої стратегії. Це посилює серед
виконавців прибічність та успішність розробленої фінансової стратегії й
відповідальність за втілення цієї стратегії в життя.
4. Ініціативний підхід – у цьому випадку фінансова стратегія рухається
знизу вверх. Керівник тільки мотивує підлеглих розробляти та втілювати в
життя розумно розроблену стратегію. Відповідальність лягає також на
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підлеглих. Такий підхід можна реалізовувати тільки на великих підприємствах,
де існують певні головні стратегічні напрями – директиви для всього
підприємства, а виконавчі директори разом з фінансистами можуть спрямувати
розроблення фінансової стратегії кожного підрозділу.
Одне із суттєвих не вирішених завдань, яке керівництво вітчизняного
підприємства повинно вирішувати при розробленні та впровадженні фінансової
стратегії – оптимальність організаційної структури щодо якісного виконання
персоналом підрозділів стратегічних цілей та ефективного оперативного
донесення завдань до виконавців.
На практиці в структурі управління підприємством розрізняють два види
зв’язків – горизонтальний та вертикальний.
Горизонтальні зв’язки бувають одного рівня. Вертикальні зв’язки –
багаторівневі, які забезпечують ієрархічність управління підприємством.
Одне з головних завдань розроблення та впровадження фінансової
стратегії, яке постає перед керівництвом підприємства, – це забезпечення
необхідними стратегічними змінами в організаційній структурі управління та
культурі; у кадровій політиці в системі стимулювання персоналу, а також
поліпшення інформаційного забезпечення.
Зважаючи на залежний характер фінансової стратегії в розроблені стратегії
розвитку підприємства, на нашу думку, потрібно оцінювати методи
розроблення фінансової стратегії підприємства, орієнтуючись на етапи
стратегічного управління, а саме: визначення головної цілі, аналіз і оцінка
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Аналіз сучасної теорії
та практики управління підприємством, зокрема фінансами, переконує в тому,
що існує декілька підходів до визначення головної цілі підприємства.
Для визначення головної цілі фінансової стратегії підприємства важливо
провести аналіз різних варіантів цілей, які, у свою чергу, залежать від типів
цілей стратегії розвитку підприємства. У стислому вигляді їх можна
охарактеризувати так:
- збереження позицій підприємства на ринку в нових економічних умовах,
що часто змінюються;
- зростання обсягів реалізації продуктів (послуг) зі збереженням колишніх
пропорцій між ними та географії ринку;
- збільшення обсягів реалізації продуктів (послуг) у разі зміни пропорцій
між ними і збереження колишньої географії ринку;
- збільшення обсягів реалізації продуктів (послуг) у разі зміни пропорцій
між ними та зміни географії ринку;
- зростання обсягів реалізації продуктів (послуг) зі збереженням пропорції
між ними і зміни географії ринку;
- зростання обсягів реалізації продуктів (послуг) за рахунок освоєння
нових їх видів зі збереженням географії ринку;
- зростання обсягів реалізації продуктів (послуг) за рахунок освоєння
нових їх видів у разі зміни географії ринку.
- скорочення обсягів реалізації продуктів (послуг) через згортання випуску
деяких з них.
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Але типологію стратегічних цілей фінансової стратегії сформовано тільки
за двома критеріями – послугами і географією ринку. Ця типологія ґрунтується
на загальноприйнятій типології цілей товарно-ринкової та інших стратегій [1] і
розглядається односторонньо. Тому для визначення головної цілі фінансової
стратегії підприємства звернемося до основних моделей головних цільових
функцій підприємства щодо фінансової діяльності підприємства, а саме:
підходів до визначення головних цільових функцій підприємства щодо
фінансової діяльності, зокрема до теорії фінансового менеджменту.
Перший підхід – головна мета – максимізація прибутку підприємства, що
грунтується на теоретичних підходах А.Сміта та представників неокласичної
школи. Максимізація прибутку підприємства досягалась шляхом знаходження
рівноваги показників граничного доходу і граничних витрат підприємства.
Такий підхід має суттєві недоліки:
- не враховується цілий ряд внутрішніх витрат підприємства, які не
відображаються бухгалтерським обліком;
- призводить до зниження ринкової вартості підприємства через
нераціональне використання фінансових ресурсів;
- не враховує пропорції розподілу прибутку, дивідендної політики, рівня
капіталізації;
- збільшує фінансовий ризик, що може призвести до банкрутства.
Тому в ринкових умовах, максимізація прибутку може бути одним з
важливих завдань господарської діяльності підприємства, і зокрема фінансової
діяльності, та виступати одним із головних критеріїв оцінювання ефективності
використання активів (капіталу) для розроблення фінансової стратегії
підприємства.
Другий підхід – головна мета – максимізація обсягу продажу
підприємства. Це найбільш видима альтернатива підходу до максимізації
прибутку. Але вона теж має суттєві недоліки:
- не враховується мінливість ринкового середовища щодо попиту на
продукцію;
- у боротьбі за забезпечення високих обсягів продажу продукції
відбувається вимивання власних фінансових ресурсів;
- темпи витрат на забезпечення зростання обсягів продажу продукції,
більші темпи зростання доходів від реалізації продукції, що призводить до
зниження рівня рентабельності та формування власних фінансових ресурсів
підприємства з внутрішніх джерел;
- не враховуються темпи зростання операційного прибутку, пропорції
розподілу прибутку.
Тому така головна ціль підприємства – максимізація обсягу продажу в
розробленні фінансової стратегії підприємства – інколи не має сенсу.
Максимізацію обсягу продажу можна використовувати як одну з головних
цілей стратегії маркетингу підприємства.
Третій підхід – головна мета – максимізація темпів зростання
підприємства, що грунтується на попередніх підходах, але враховує зв’язок з
фінансовими аспектами підприємства, а саме: темпи зростання операційного
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прибутку, елементи дивідендної політики та структурні параметри фінансового
стану підприємства. Суттєві недоліки роблять неможливим упровадження
цього підходу на українському ринку:
- однією з умов функціонування підходу є стійкий попит на продукцію,
незмінна ціна продукції;
- не відбувається оптимізації (оцінювання ефективності) використання
структури активів та капіталу;
- під час оцінювання темпів розвитку підприємства не враховується фактор
ризику.
Тому мета підприємства – максимізація темпів зростання підприємства з
урахуванням тісного зв’язку з фінансовою діяльністю підприємства, може
використовуватись тільки як одна з цілей у розробленні фінансової стратегії
підприємства.
Четвертий підхід – головна мета – максимізація доданої вартості
підприємства. Додана вартість, яка створена підприємством і розраховується за
певний період як різниця між доходами від реалізації продукції і сумою витрат
(собівартості, а також витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, які надходять
із зовнішніх джерел). Суттєвим і головним недоліком є те, що сфера реалізації
цього підходу обмежена – її можуть використовувати підприємства, які
випускають ексклюзивну продукцію. Тому, при розробленні фінансової
стратегії, ми не враховуємо цей підхід [3].
П’ятий підхід – головна мета – максимізація ринкової вартості
підприємства. Найбільш обґрунтованою є головна цільова настанова щодо
теорій фінансового менеджменту – зростання акціонерної власності. За цього
підходу враховуються інші раніше розглянуті підходи та цілі фінансового
менеджменту: максимізацію прибутку, зростання обсягів продажу та ін. За
допомогою підходу та фінансового менеджменту реалізується основна мета,
яку необхідно визначити у процесі розроблення фінансової стратегії, –
підвищення добробуту власників підприємства та максимізація ринкової
вартості підприємства. Ця мета, на наше переконання, розглядається як
ключова і для стратегічного управління підприємством. Вона задовольняє як
власників підприємства, так і всіх інших економічних суб'єктів – елементів
виробничого процесу, тобто досягається певний компроміс у потребах як
власників, так і суб’єктів (як правило, призводить до зростання заробітної плати
і соціальних гарантій). Через збільшення суми податкових виплат та інших
обов’язкових платежів реалізується важлива мета розвитку економіки держави
в умовах ринкової економіки, досягається економічне та соціальне зростання.
Щодо ефективного управління підприємством, то цей підхід дозволяє
знаходити оптимальну позицію показників дохідності та ризику, зменшує
суперечність між іншими стратегіями підприємства та довгостроковими
операційними цілями розвитку підприємства, гармонізуючи їх.
Висновки. Фінансова стратегія підприємства розглядається як одна з
головних складових стратегії розвитку підприємства і як основна функція
фінансового менеджменту, що реалізує стратегічні плани та політику
підприємства через поєднання регуляторної, розподільної та контрольної
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функцій фінансів. У сучасних умовах динамічного розвитку економіки роль та
значення фінансової стратегії підприємства підсилюється зі зростанням ролі
фінансових відносин та ускладненням функцій фінансового менеджменту, тому
виникає потреба у більш поглибленому розгляді механізму розроблення
фінансової стратегії підприємства.
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У статті, джерела формування фінансових ресурсів для забезпечення охорони
здоров’я, розглянуто формування фінансових ресурсів для забезпечення закладів
охорони здоров'я. Вивчено джерела формування фінансових ресурсів,
розглянуто способи покращення формування фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансові ресурси, охорона здоров'я, фінансування, джерела,
категорії, заробітна плата.
Метою написання статті є, вирішення питань покращення фінансування
закладів охорони здоров’я України. Винайдення шляхів удосконалення та
напрямки покращення роботи медичних закладів.
Охорона здоров’я населення є важливою сферою суспільного життя,
внутрішньою функцією і частиною соціальної політики держави. Однак, слід
зауважити, що за роки незалежності показники стану охорони здоров’я
населення в Україні надзвичайно низькі і незадовільні. Безперечно, в першу
чергу це пов’язано із складною економічною і політичною ситуацією в державі,
гострою екологічною кризою і вкрай недостатнім фінансуванням.
Джерела фінансування сфери охорони здоров'я в економічно розвинених
країнах поділяються на дві категорії: пряму оплату і передоплату третьої
сторони.
Пряма оплата здійснюється у формі або офіційної плати за послугу, або
неофіційної винагороди надавачеві медичних послуг у момент її надання.
Передоплата третьої сторони здійснюється через податки, відрахування від
фонду заробітної плати і цільові страхові внески в охорону здоров'я, які окремі
громадяни, сім'ї і роботодавці платять посередникам (такими виступають
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державний бюджет, фонди соціального страхування або приватні компанії
медичного страхування), перш ніж послуга буде надана її виробником
(лікарнями, поліклініками, лікарями). В економічно розвинених країнах
більшість схем попередньої оплати здійснюються безпосередньо через цільові
виплати, що дає змогу охопити медичним обслуговуванням частину населення,
неспроможну платити (бідних, осіб з низькими доходами і людей похилого
віку), або непрямо, через податкові пільги.[4, с.1]
Фінансування як механізм державного управління здійснює надзвичайно
важливий вплив на діяльність системи охорони здоров'я. Від його рівня
залежить кількість доступних для системи охорони здоров'я фінансових
ресурсів, визначення того, хто несе основний фінансовий тягар та хто
контролює зібрані фінансові ресурси, управління фінансовими ризиками, а
також можливості контролю витрат. Ці фактори, в свою чергу, дають змогу
визначити справедливість доступу до медичної допомоги, захистити громадян
від надмірного фінансового ризику на випадок захворювання та впливати на
стан громадського здоров'я. Важливо звернути увагу на те, що різні види
податків являють собою різний тягар на певні групи населення щодо доходів.
Податок з продажу і податок на додану вартість є важким тягарем для бідних.
Податки з доходу можуть бути більш прогресивними, тобто створювати
більший тягар для багатих, але тільки в тому разі, коли вони справді
збираються.
Деякі дослідники показують, що прямі податки, соціальне і приватне
страхування є прогресивними. Винятком є Німеччина і Нідерланди, де
соціальне страхування є регресивним через те, що найбагатші виключаються з
нього, та США, де приватне страхування є регресивним через податкові пільги,
які в першу чергу вигідні багатим. Пряме оподаткування в Данії набагато менш
прогресивне через залежність від місцевого прибуткового податку. Непрямі
податки і прямі платежі в усіх досліджених країнах є регресивними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
проблем фінансування закладів охорони здоров'я, підтверджує, що ситуація, в
якій опинилася система охорони здоров’я України, вимагає негайних заходів з
її реформування. Дослідженню питань фінансового забезпечення та
використання ресурсів у галузі охорони здоров’я присвячені праці українських
вчених М.Г. Вовк, О.В. Галагана, О.М. Голяченка, В.І. Євсєєва, М.П. Жданової,
В.І. Журавля, В.М. Лєхан, А.С. Немченко, Т.В. Педченка, А.В. Підаєва, В.М.
Пономаренка, Я.Ф. Радиша, В.М. Рудого, В.Г. Черненка та ін. Більшість із них
розглядає процеси фінансування галузі переважно на регіональному рівні, з
урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх впливів й суперечностей. Однак у
науковій літературі ще бракує сталих уявлень, що поєднують поняття
державного управління фінансовим забезпеченням галузі охорони здоров’я та
управління системою охорони здоров’я в контексті стратегічного управління та
формування державної політики в ній. Враховуючи думки зазначених авторів,
можна в узагальненому вигляді окреслити основні проблеми та недоліки діючої
на сьогодні в Україні системи фінансування галузі охорони здоров’я, а саме:
– недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, яке проявляється, крім
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усього іншого, ще й значними особистими видатками громадян на медичні
послуги;
– відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами
чіткого переліку медичної допомоги, що повинна надаватись у державних і
комунальних закладах охорони здоров’я безкоштовно на кожному рівні
надання медичної допомоги та при відповідному стані фінансування цих
закладів;
– відсутність зв’язку між фінансуванням державних і комунальних
закладів охорони здоров’я і кінцевими результатами їх роботи;
– неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах
існуючої системи постатейного фінансування громадських лікувальнопрофілактичних закладів;
– фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з
бюджетів різного рівня, що додатково ускладнює координацію надання
допомоги.[4, с.1]
Функціонування механізму бюджетного фінансування пов’язане з
використанням його різних форм (рис.1.) і методів. У вітчизняній фінансовій
літературі виділяють такі форми бюджетного фінансування: кошторисне
фінансування, бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти.
[1, с.2].
ФОРМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Кошторисне фінансування
Бюджетні інвестиції
Бюджетні кредити

Державні трансферти

Рис.1. Форми бюджетного фінансування
Така форма бюджетного фінансування, як державні трансферти, цілковито
відповідає вимогам бюджетного фінансування, оскільки це невідплатні й
безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, які не
призначені для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату
непогашеного боргу.
Кошторисне фінансування — найпоширеніша форма, що полягає у
виділенні бюджетних коштів установам соціально-культурної сфери, оборони й
управління в межах їхніх кошторисів доходів і видатків [2, c. 152].
Бюджетні інвестиції - фінансування з (республіканського) місцевого
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бюджету, спрямоване на збільшення вартості активів закладу. Бюджетні
кредити які надаються на поворотній основі і здебільшого юридичним особам.
Одним із напрямів підвищення ефективності охорони здоров’я в Україні й
альтернативним джерелом фінансового забезпечення галузі є поетапне
запровадження обов’язкового медичного страхування. Воно має забезпечити
формування принципово нової, адаптованої до ринкової економіки, соціальної
інфраструктури, створити прозорі механізми правових, соціально-економічних і
фінансових взаємовідносин між виробниками та споживачами медичних
послуг. [1, с.2]
Також, у фінансуванні закладів охорони здоров'я існують деякі тимчасові
форми фінансування - міжнародні програми, спонсорська допомога, подарунки,
а також джерела надходжень від оренди приміщень – але ці джерела не
пов'язані з процесом надання медичних послуг і не впливають на вибір
управлінських рішень при забезпеченні стабільного фінансування.
Законом України «Про страхування» передбачено здійснення, крім
обов’язкового, також і добровільного медичного страхування. Соціальноекономічне значення останнього полягає в тому, що воно доповнює гарантії,
надані в рамках соціального забезпечення та соціального страхування до
максимально можливих у сучасних умовах стандартів (оплата дорогих видів
лікування й діагностики; застосування найсучасніших медичних технологій;
забезпечення комфортних умов лікування тощо).
Міністерство охорони здоров’я України запустило з 1 квітня – проект
реімбурсації вартості ліків. Запровадило реімбурсацію вартості лікарських
засобів, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів з
використанням референтних цін. Основним пріорітетом запровадження
реімбурсації в 2017 році стане лікування хвороб, що першочергово впливають
на основні показники здоров’я населення (серцево-судинні хвороби, цукровий
діабет 2 типу, бронхіальна астма) та ефективно лікуються на амбулаторному
етапі. Відшкодування вартості ліків визначатимеся Національним переліком
основних лікарських засобів у 2017 році, який складається із 22 міжнародних
непатентованих назв.
Відшкодування лікарських засобів по програмі
реімбурсації фінансується з місцевого бюджету та сплачується закладом,
лікарем якого було виписано рецепт на безкоштовний препарат, або вартість
якого складає 50% та менше. Також до програми реімбурсації лікарських
засобів приєднується відпуск безкоштовних препаратів інсулінотерапії. [2, с.1]
Висновком статті є те, що, МОЗ України проводяться активні реформи для
покращення роботи медичних закладів України, окрім програми реімбурсації, в
Україні здійснюється відпуск медикаментів по програмі безкоштовних рецептів
для онко-хворих, пацієнтам по гіпертонічному захворюванню та категорія ліків
яка є затвердженою Міністерством охорони здоров'я України по програмі
доступні ліки.
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І.О. Миколюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються сучасні проблеми системи пенсійного забезпечення в
Україні, шляхи їх подальшого подолання та напрямки вдосконалення, роль
пенсійного забезпечення для непрацездатних громадян та наслідки проведення
пенсійної реформи.
Ключові слова: пенсії, система пенсійного забезпечення, пенсійна реформа,
недержавні пенсійні установи, солідарна система пенсійного забезпечення.
На сьoгoдні в більшoсті крaїнaх виникaє цілий ряд проблемних питань, що
відносяться до соціальної безпеки країни. Однією з найпоширеніших проблем,
яку переживають держави в усьому світі, є старіння населення. Укрaїнa на
етaпі її сучасного рoзвиткy не є виняткoм. Важливим завданням на шляху до
становлення та розвитку демократичного суспільства в нашій країні є
управління його життям на основі встановлення принципів правової, соціальноорієнтованої держави, де свобода і права громадян мають бути найбільшою
соціальною цінністю. Однак проведення реформ соціального спрямування в
Україні, супроводжується низкою суперечностей. Особливо гостро ці
суперечності простежуються в системі пенсійного забезпечення, яка становить
основу матеріального добробуту громадян. На даному етапі свого розвитку
пенсійне забезпечення в нашій державі можна охарактеризувати відсутністю
соціальної справедливості, пенсійної культури, стійких та дієвих фінансових
механізмів, які б нaдaвaли мoжливiсть зaбeзпeчити її грoмaдян нeoбхiдними
кoштaми. Отже, сучасна пенсійна система України не спроможна захистити
пенсіонерів від бідності, a тому постає завдання проведення ефективних
пенсійних реформ, які сприяли б вирішенню як теперішніх, так і майбутніх
проблемних питань у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пенсійного забезпечення
пoстійнo пeребувaли і продовжують залишатись у центрі уваги науковців. На
сучасному етапі розвитку нашої держави проблемами системи пенсійного
забезпечення в Україні займалися і займаються такі вчені і науковці: Бурков
Ю.А., Городецька Л.О., Женчак О.В., Зайчук Б.О. та інші.
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Рівень пенсійного забезпечення є показником економічного та соціального
становища населення країни. З виходом на пенсію людина втрачає основні
поточні джерела доходів і розраховує на фінансову підтримку держави через
систему пенсійного зaбезпeчення. Досить велику частину нашого населення
становлять особи похилого віку, і не звернути увагу на таку кількість
пенсіонерів країна не може. Уpяд гарaнтує
матеріальну захищеність
пенсіонерам виплатою пенсій, а також регулярно переглядає їх розмір у
зв’язку із збільшенням вартості мінімального споживчого кошика. За часи
незалежності України актуальним питанням є створення ефективного
пенсійного забезпечення, що дає гарантію матеріальної захищеності
пенсіонерів. Пенсійна система України – сукупність створених в Україні
правових, економічних і організаційних інститутів і норм, метою яких є
надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії [2, с. 4]. Дана
систeмa охоплює непрaцездaтних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які
втратили годувальника, виплати яким проводяться у формі пенсій, надбавок та
підвищень до пенсій, та державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам. Кошти на реалізацію пенсійного забезпечення
формуються за рахунок надходжень таких як: страхові внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інвестиційний дохід,
кошти державного бюджету та цільових фондів, суми від фінансових санкцій та
пені, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, добровільні внески та інші
надходження відповідно до законодавства.
Сучасна пенсійна система нашої держави є трирівневою системою
пенсійного забезпечення, над якою працювали багато років, поетапно
вдосконалюючи її з перших років незалежності.
Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, яка ґрунтується на засадах солідарності, субсидування
і здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг за рахунок
Пенсійного фонду.
Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового
державного страхування, яка ґрунтується на засадах накопичення коштів
застрахованих осіб у Накопичувальному фонді і здійснення фінансування
витрат на виплату договорів страхування довічних пенсій та одноразових
виплат.
Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, яка
ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх
об’єднань у формуванні пенсійних нагромаджень з метою отримання
громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбаченому
законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [2].
Повноцінно працює тільки перший – солідарний, сутність якого полягає в
тому, що працюючі сплачують єдиний соціальний внесок, кошти надходять у
Пенсійний фонд і розподіляються між пенсіонерами. Кошти солідарної системи
є основним джерелом фінансового забезпечення, тому що вона є
загальнообов'язковою та охоплює все населення країни, кошти, отримані з
інших джерел являються додатковим фінансовим ресурсом.
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Основна функція пенсійної системи країни полягає в тому, що вона
повинна забезпечувати людей реальним, надійним, постійним та достойним
доходом у старості, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в
інших випадках, який відповідав би особистому внеску кожної людини
протягом періоду її економічної активності. Але на сучасному етапі свого
розвитку система пенсійного забезпечення в Україні не відповідає цим
вимогам. Вона не забезпечує гідний рівень пенсії і створює масу проблем у
фінансовій системі країни. Реформування та розвиток системи пенсійного
забезпечення в Україні відбуваються під впливом тих трансформаційних
перетворень, які властиві всій системі суспільних відносин нашої держави. Але
невирішеність деяких важливих питань і загострення проблем у цій сфері
значною мірою є відбитком, у якому перебуває політична система та економіка
нашої країни.
Сьогодні підходи щодо вирішення проблем у цій галузі враховують
розвиток економіки у майбутньому. Основна увага приділяється проблемі
поєднання та узгодженості пенсійної та податкової систем. Це питання стало
актуальним ще тому, що за новою концепцією розвитку України
передбачається численне створення робочих місць. А за нашим законодавством
сплатою пенсійних внесків дуже обтяжені роботодавці, що призводить до
нелегальних виплат робітникам – "виплат заробітних плат у конвертах" [4, с.
98].
Отже, до основних проблем системи пенсійного забезпечення в Україні, на
сучасному етапі його розвитку, на нашу думку, можна віднести наступні:
- стрімке погіршення співвідношення між громадянами працездатного і
непрацездатного віку. На сьогодні Україна належить до країн із старіючим
населенням, а це aвтоматично призводить до фiнансового тягаря на прaцюючих
людей, які повинні сплачувати внeски до Пенсійного фонду;
- низький рівень пенсій. У бюджеті нашої країни кожного року
спостерігається поступове підвищення мінімальних пенсій, але воно складає
лише декілька гривень, що зовсім не відповідає стрімкому зростанню цін, а
тому майже вся частина населення залишається незадоволеною своїми
пенсіями;
- підвищення пенсійного віку та трудового стажу. Підвищення пенсійного
віку практикується багатьма розвиненими країнами і несе в собі зазвичай
позитивний характер, але воно відбувається поетапно. Але в нашому випадку
збільшення пенсійного віку є досить стрімким, що не виправдовує очікування
позитивних результатів, оскільки тривалість життя в нашій країні є досить
низькою, а тому більшість населення не буде доживати до пенсії. Пiдвищення
трудовoго стaжу (у жінок до 30, а у чоловіків до 35 років) є проблемним
питанням, тому що не маючи необхідного стажу людина не має права на
отримання пенсії, а лише на виплату соціальної допомоги, а її розмір є меншим
за розмір мінімальної пенсії;
- великі відсотки сплати грошових внесків до Пенсійного фонду фізичними
та юридичними особами, які є набагато вищими ніж в інших країнах Європи;
- погано розвинута система недержавного пенсійного забезпечення.;
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- значна непроінформованість громадян у сфері пенсійного забезпечення.
У результаті реформ та постійної низки змін у пенсійному законодавстві більша
частина населення не має змоги вчасно з ними ознайомитись, а це також у свою
чергу призводить до низки проблем.
Виходячи з вище вказаного, можна вважати, що система пенсійного
забезпечення характеризується низкою змін та викликаними даними змінами
проблем. На мою думку в нашій країні можна все ще змінити на краще, зокрема
удосконалити пенсійну систему. Першим кроком до покращення має стати нова
пенсійна реформа, яка має переглянути збільшення пенсійного віку та
трудового стажу населення. Також необхідно переглянути розміри пенсійних
внесків фізичних та юридичних осіб та перспективи подальшого їх зменшення,
тобто уряду автоматично потрібно зайнятися пошуками додаткових
надходжень до Пенсійного фонду. Під час цього обов’язково необхідно
орієнтуватися на досвід розвинутих країн.
Отже, пенсійна реформа має здійснюватися на системних засадах,
перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов, а саме:
соціальної справедливості, прийнятності, розуміння та підтримки реформи
широкими верствами населення; свободи вибору, підвищення зацікавленості і
відповідальності громадян за свій добробут у старості; економічної
обґрунтованості та фінансової спроможності стійкості пенсійної системи;
сприяння зростанню національних заощаджень та економічному розвитку
країни; захищеності від політичних ризиків.
Унаслідок здійснення реформи буде впроваджено багаторівневу пенсійну
систему, побудовану на засадах соціальної справедливості, солідарності
поколінь та соціального страхування. Це розширить можливості для
підвищення добробуту людей похилого віку та зміцнення потенціалу
економічного зростання. Створення адекватної ринковій економіці пенсійної
системи підвищить рівень відповідальності громадян за свою долю,
спонукатиме їх залишати частину зароблених коштів на старість, допоможе
швидше адаптуватися до нових умов життя. Здійснення пенсійної реформи
дасть змогу подолати бідність серед людей похилого віку, які все життя
добросовісно працювали і створювали національне багатство. Досвід
функціонування пенсійних систем у світі свідчить, що будь-яка солідарна
пенсійна система дуже залежить від демографічних ризиків. У зв’язку зі
старінням населення змінами форм зайнятості (скорочення загальної
чисельності зайнятих, поширення неформальної і часткової зайнятості, робота
вдома) у солідарних пенсійних системах росте частка державних витрат на
підтримку існуючих пенсіонерів, зростає і частка пенсійних витрат у ВВП,
збільшується навантаження на працюючих членів суспільства [3, с. 12].
Другим кроком у процесі розвитку пенсійного забезпечення в Україні є
вдосконалення роботи недержавних пенсійних фондів. Дані установи
покликані інвестувати заощадження фізичних осіб для виплати їм в
майбутньому пенсії. Основними причинами повільного розвитку системи
недержавного пенсійного забезпечення називаються такі, як низький рівень
доходності пенсійних активів; законодавча неврегульованість окремих питань
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діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечення; низький рівень довіри
населення до недержавного пенсійного забезпечення, банківської системи;
недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних пенсійних
програм; низький фінансовий рівень можливості громадян для участі у системі
недержавного пенсійного забезпечення. [5, с.26].
Також досить актуальним є питання чіткого і прозорого контролю за
діяльністю органів Пенсійного фонду і функціонуванням пенсійної системи.
Тому третім кроком на шляху до вирішення проблем пенсійного забезпечення в
Україні повинне бути створення механізмів надійного контролю суспільства й
держави за функціонуванням пенсійної системи. Важливою складовою
успішного і повноцінного функціонування пенсійної системи є її інформаційне
забезпечення. На мою думку, система інформування, роз’яснення сенсу
проведених реформ має стати основною ланкою в процесі перетворень
пенсійної системи.
Отже, підсумовуючи вищесказане, для вирішення стратегічних проблем
пенсійного забезпечення потрібно здійснити наступний комплекс заходів:
- продовжувати роботу із вдосконалення пенсійного законодавства;
- ввести для громадян уніфіковані та прозорі правила пенсійного
забезпечення;
- скасувати мінімальні гарантовані пенсії, що стимулюватиме громадян
відмовлятись від нелегальних зарплат;
- розвинути накопичувальну та недержавну систему пенсійного
забезпечення, де громадяни зможуть самостійно відкладати кошти на власну
забезпечену старість. Гарантувати захист від банкрутства та зловживань цих
фондів державою. Переваги для громадян: можливість одержувати пенсію з
урахуванням трудового внеску з двох джерел: із солідарної системи та частково
з персонального нагромаджувального рахунку (з нагромаджувального фонду);
можливість мати відповідні додаткові пенсійні заощадження в системі
недержавних пенсійних фондів;
- на етапах становлення системи недержавного пенсійного забезпечення
вдосконалити систему адміністрування виплат та послабити податковий тиск на
недержавні пенсійні фонди. Відкрити доступ до недержавних пенсійних фондів
іноземних інвестицій;
- скасувати ставки оподаткування пенсійних внесків до недержавних
пенсійних фондів громадян при вкладенні туди коштів громадянами;
- підвищити участь населення в державній пенсійній системі. Сьогодні
проблемою є міграційні потоки, масовий виїзд на заробітки за кордон, тіньова
зайнятість та інше. Останнім часом має місце істотне розходження між
кількістю працюючих і платниками пенсійних внесків, оскільки частина
працюючих не бере участі у державній пенсійній системі та не сплачує внесків.
За допомогою запропонованих вище заходів вдасться досягти помітних
позитивних результатів у майбутньому: забезпечити справедливу систему
розподілу пенсійних коштів; створити для людей можливість нагромаджувати
пенсії з огляду на власні доходи; стабілізувати пенсійну систему; гарантувати
стовідсоткову виплату пенсій зараз і в майбутньому; підвищити престижність
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роботи працівників бюджетної сфери; детінізувати економіку, забезпечити
економічне зростання та добробут українців.
Отже, зростання потреби в соціальному захисті відбувається в періоди
загострення економічних проблем і соціальної напруженості в суспільстві.
Тому підвищення рівня виплати пенсій в Україні залежить від створення
належних умов взаємовигідних для усіх верств населення у сфері пенсійного
забезпечення. Врахування всіх недоліків і вад системи пенсійного забезпечення
України та їх вирішення дасть змогу сформувати розвинений ринок послуг з
цього виду страхування. Отже, позитивними результатами у покращенні
пенсійного забезпечення України має стати досягнення таких результатів:
забезпечення фінансової стійкості та стабільності у сфері пенсійного
страхування; підвищення рівня життя пенсіонерів та впевненості у соціальному
забезпеченні; зменшення пенсійного навантаження роботодавців; створення
результативної системи управління пенсійними грошовими потоками;
заохочення громадян до заощаджень на старість; встановлення чіткого
законодавства.
За умови здійснення названих вище заходів пенсійне забезпечення в
поєднанні із соціальною допомогою сформують набагато надійнішу систему
захисту від бідності, ніж та, яка існує сьогодні. Проте, якщо зміни будуть
запроваджені тільки в пенсійній системі, то виявлені проблеми навряд чи
вдасться усунути. Пенсійна реформа має стати складовою частиною
комплексної програми економічних і фінансових перетворень.
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АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕТІНІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ В ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті досліджено особливості зарубіжного досвіду боротьби з тінізацією
фінансових потоків. Запропоновано, що для зниження рівня тіньової економіки
в Україні імплементувати зарубіжний досвід за сферами застосування.
Визначено рекомендації міжнародних організацій та експертів, що доцільно
імплементувати в Україні в контексті євроінтеграції.
Ключові слова: тіньова економіка, фінансова політика держави, детінізація
економіки, антикорупційні заходи, фінансові потоки.
В зарубіжних країнах багато уваги приділяється зниженню рівня тінізації
фінансових потоків та корумпованості. З огляду на прагнення України
наблизитись до європейських стандартів, важливою є імплементація досвіду
країн Європейського союзу не лише у політичній сфері, але й економічній.
Зокрема, з огляду на обсяги тінізації в Україні – щодо детінізації економіки.
Ціллю статті є дослідження особливостей зарубіжного досвіду боротьби з
тінізацією фінансових потоків.
Окремі аспекти, пов’язані з адаптацією зарубіжного досвіду в фінансовій
сфері з’ясовано у працях А. Малярчука – у сфері бюджетних відносин [2],
О. Тулая – стосовно формування фінансових та бюджетних відносин на
місцевому рівні [5]. Проте ці рекомендації не враховують останніх соціальноекономічних змін та аналізу пропозицій міжнародних організацій та експертів.
Для того, щоб ефективно вдосконалити вітчизняну економіку і підняти її
до рівня розвинених європейських країн, потрібно вивчати досвід зарубіжних
держав та імплементувати ті позитивні інструменти фінансової політики, що є в
цих країнах, адаптуючи їх з врахуванням особливостей вітчизняної економіки з
врахуванням окремих складових тінізації:
корупцією, економічною
кіберзлочинністю, «відмиванням» грошей через офшорні зони.
Дослідимо особливості зарубіжного досвіду боротьби з тінізацією
фінансових потоків.
Австрія – країна з низьким рівнем тіньової економіки та досить високим
показником сприйняття корупції. Головним напрямом боротьби з корупцією в
країні було впровадження заходів по запобіганню корупції серед державних
службовців. Для цього австрійським держслужбовцям заборонено приймати
подарунки, спрямовані на те, щоб викликати прихильність чи отримати певну
користь, які службовець може надати в силу своїх повноважень.
Також антикорупційні заходи не минули партійну діяльність. Згідно §4
Abs. 710 Partiengesetz (Цивільний кодекс Австрії), у випадку отримання
партіями пожертвувань на значні суми, вони повинні бути оприлюдненими,
незалежно від того, чи були вони здійснені приватними особами, чи
громадськими організаціями [7].
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Боротьба з корупцією в Нідерландах ґрунтується на таких основних
принципах:
постійної звітності та гласності, зокрема Міністр внутрішніх справ
доповідає Парламенту про виявлені факти корупції та вжиті заходи;
розробка системи моніторингу за можливими джерелами виникнення
корупції та підозрілими особами;
розробка антикорупційного законодавства для посадовців;
жорстка система покарань, зокрема заборона обіймати державні посади,
штрафи, тимчасове відсторонення від виконання обов’язків;
впровадження в усіх органах державної влади підрозділів, що
відслідковують діяльність службовців; оприлюднення матеріалів по справах,
пов’язаних з корупцією, якщо це не несе шкоди системі національної безпеки;
держслужбовці мають право ознайомитись із повною характеристикою на себе;
функціонування системи навчання держслужбовців, що роз’яснює всі
нюанси, пов’язані з їх діяльністю;
функціонування системи державної безпеки по боротьбі з корупцією типу
соціальної поліції;
покладення на державних службовців обов’язку по реєстрації всіх відомих
їм випадків корупції; співпраці зі ЗМІ [6].
Інтерес в досвіді Бельгії представляють заходи щодо запобігання тінізації
коштів серед членів партій. Згідно Закону від 4.07.1981 Über die Begrenzung der
Wahlkampfausgaben und die Pflichte zur Rechenschaftslegung der politischen
Parteien, вибори партіям заборонено фінансувати за рахунок фізичних осіб чи
організацій. Весь виборчий процес повинен бути профінансований лише за
рахунок власних коштів. Також встановлюється контроль за коштами партій.
Для цього вони вкладаються у спільне підприємство, звіт про доходи та витрати
якого публікується щорічно, а також про кількість використаних партією
коштів. Достовірність інформації перевіряється на парламентському засіданні.
Для боротьби з тіньовою економікою та корупцією урядом Німеччини
було створено ряд організацій, зокрема Bundesfinanzenpolizei (Федеральна
фінансова поліція), Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und
der Korruption (Відділ боротьби з організованою злочинністю та корупцією),
Departement für innere Angelegenheiten – DIA (Департамент внутрішніх
розслідувань).
Законодавство Німеччини суттєво обмежує можливості державних
службовців до ведення тіньової та корупційної діяльності [7]. Для них
передбачена повна особиста відповідальність за порушення правомірності дій
та службових обов’язків. Після звільнення від державної служби, державний
службовець повинен дотримуватись правил щодо нерозголошення своєї
попередньої діяльності. У випадку, якщо для подальшого працевлаштування
необхідно надати інформацію про попереднє місце служби, на надання такої
інформації необхідно отримати дозвіл від організації, в якій він працював (ці ж
правила діють і у випадку необхідності подання інформації до суду). Зазвичай
його надає керівник установи. Інформацію пресі можуть надавати лише
уповноважені особи. На державного службовця покладено обов’язок
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повідомляти про кримінально карні діяння, що стали йому відомі.
Така жорстка система заборон та обмежень компенсується високими
заробітною платнею, додатковими виплатами, гарантією збереження робочого
місця та кар’єрного зростання.
Беручи до уваги загальні риси корупції, з’ясовано, що в українському
законодавстві немає розроблених заходів та рекомендацій, що б стосувалися
протидії корупційним діянням в межах самої компанії. Здебільшого мова йде
про корупційні діяння фізичних та юридичних осіб по відношенню до
посадовців, проте у багатьох країнах є розроблені рекомендації щодо протидії
корумпованості серед працівників компаній.
Проаналізуємо особливості та напрями запропонованих рекомендацій і
можливість та доцільність їх імплементації Україною.
FATF, як організація, що спеціалізується на боротьбі з тіньовим сектором
економіки, спрямовує свої рекомендації на детінізацію економіки та боротьбу з
відмиванням тіньового капіталу. Нею було розроблено сорок рекомендацій, які
ще не в повному обсязі дотримано.
Д. Сорос зосередив увагу на боротьбі з корупцією в Україні, необхідність
налагодження ефективної співпраці між Парламентом та Кабінетом Міністрів
України, залучення громадськості та гласність, необхідність судової реформи в
Україні. Окремим напрямом реформування, за його словами, є відновлення
економіки України за інноваційним типом та створення фонду страхування
прямих іноземних інвестицій та необхідність налагодження співпраці з
міжнародними інституціями [4].
Проаналізуємо, чи доцільно імплементувати ці рекомендації в сучасних
умовах.
Рекомендації FATF були апробовані багатьма країнами світу, а також
прийняті за основу боротьби з тіньовою економікою в Україні ще в кінці 90- х
рр. Кроки на шляху дотримання цих рекомендацій допомогли Україні вийти з
чорного списку FATF. Ці рекомендації є доцільними та ефективними для
країни, а також їх дотримання є важливим елементом євроінтеграції. Тому
імплементація цих рекомендацій є важливою для України.
Рекомендації Світового банку є глобальними і потребують значних
структурних перетворень та є орієнтованими на поетапне впровадження та
довготривалу перспективу. Проте вони зосереджені на захисті користувачів
фінансових послуг та на боротьбу з тінізаційними схемами та відмиванням
«брудних грошей» через банківські установи та фондові біржі. Підвищення
фінансової освіченості населення також позитивний крок на шляху розвитку
економічної системи та детінізації економіки. Враховуючи рівень тіньової
економіки в Україні, дотримання таких рекомендацій з урахуванням
економічних особливостей України та економіко-політичного становища є
доцільним і повинно мати позитивний результат.
Рекомендації Д. Сороса мають глобальний характер, проте їх дотримання
допоможе знизити рівень корумпованості в країні та скоротити обсяги тіньової
економіки, зокрема в сфері інвестування.
Страхування прямих іноземних інвестицій допоможе не лише знизити
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рівень тінізації в цьому секторі, але й допоможе залучити капітал навіть в
умовах нестабільного становища, а також сприятиме створенню нових робочих
місць. Робота з громадськістю та налагодження співпраці між Кабінетом
Міністрів України і Парламентом, співпраця з міжнародними організаціями
дозволять не лише більш ефективно впроваджувати реформи, але й адаптувати
їх до реальних потреб з врахуванням закордонних стандартів та вимог.
Проте не всі рекомендації є ефективними і доцільними. Так, за
результатами аналізу аудиторів МВФ, з’ясовано, що рекомендації Фонду не є
дієвими і можуть навпаки призводити до спаду розвитку економіки та
збільшення обсягів тінізації і корупції [3]. Досвід розвинених країн показав, що
в умовах кризи необхідно навпаки стимулювати економіку і вливати в неї
додаткові кошти. Також дослідження аудиторів показали, що впровадження
рекомендацій МВФ призводить до погіршення економічного становища та
може бути додатковим поштовхом до дефолту.
Отже, перш ніж імплементувати рекомендації, розроблені експертами,
необхідно проаналізувати економічний стан та особливості країни і
спрогнозувати як ті чи інші рекомендації будуть працювати в економічних
реаліях України, оскільки відсутність коригування рекомендацій на вітчизняну
специфіку може призвести до протилежних наслідків, ніж було заплановано.
Позитивні рекомендації для України, що доцільно використати в сучасних
умовах, наведено в табл. 1.
Також на основі виконаного дослідження досвіду зарубіжних країн ми
дійшли висновку, що для зниження рівня тіньової економіки в Україні
запропоновано імплементувати зарубіжний досвід за сферами застосування.
Таблиця 1. Рекомендації міжнародних організацій та експертів, що
доцільно імплементувати в Україні в контексті євроінтеграції
Організація, експерт
FATF
Світовий банк

Д. Сорос

Що доцільно імплементувати
Сорок рекомендацій FATF.
Розробка дієвого механізму захист прав споживачів фінансових
послуг і підвищення фінансової грамотності;
створення механізму для належного впровадження органами
нагляду затвердженої політики;
оновлення законодавства у сфері захисту прав споживачів
фінансових послуг;
створення ефективного механізму вирішення спорів;
розробка і впровадження національної програми фінансової освіти;
покращення ділової практики, управління і прозорості;
вдосконалення існуючих і створення нових фондів гарантування
вкладів населення [1].
Боротьба з корупцією;
Налагодження ефективної співпраці між Парламентом та
Кабінетом Міністрів України;
залучення громадськості та гласність; судова реформа;
створення фонду страхування прямих іноземних інвестицій;
співпраця з міжнародними інституціями [4].
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Адміністративно-правова сфера: досвід країн із низьким рівнем тіньової
економіки показує, що діяльність спеціалізованих служб по боротьбі з
корупцією є ефективною, отже заснування на місцевому рівні Служби
фінансового контролю за зразком Бюро по боротьбі з шахрайством, при
регіональних радах депутатів з державним фінансуванням, яка діятиме на
місцевому рівні та включатиме до свого складу депутатів місцевих рад буде
ефективною для України.
До штату цього органу пропонується включити спеціалістів різних
галузей: економіки, юриспруденції, інформатики, фінансової міліції. З огляду
на те, що у певних структур вже є досвід боротьби з тінізацією фінансових
потоків, доцільно залучити фахівців з Національного банку України, Державної
фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України та
Державного казначейства України. Для виїзних перевірок пропонується
організовувати мобільні групи, склад яких повинен формуватись в залежності
від особливостей кожного конкретного випадку. У зв’язку зі скороченням
бюджетного фінансування та з метою економії бюджетних коштів
запропоновано не створювати спеціальну структуру, а заснувати Службу
фінансового контролю при регіональних радах депутатів. Для координації
діяльності Служби також пропонується залучити в якості експертів незалежних
науковців.
Це допоможе підвищить ефективність роботи органів з детінізації
економіки на місцевому рівні, оскільки допоможе покращити співпрацю між
різними ланками влади та прискорить обмін інформацією;
потрібно впровадити бінарну відповідальність за дачу хабара, а також
звільняти від відповідальності та гарантувати анонімність особам, які
повідомляють про хабарництво з боку державних службовців та урядовців, це
допоможе суттєво знизити рівень хабарництва серед державних службовців та
полегшити роботу представників податкової служби та Міністерства
внутрішніх справ України. Для цього необхідно внести зміни до Закону
України «Про запобігання корупції», а сааме: доповнити розділ 6 додатковою
статтею, яка включала би вищезазначені пропозиції;
потрібно також впровадити санкції для підприємств, що використовують
«чорну» працю з урахуванням масштабів підприємства. Наприклад, до малих
підприємств та підприємств місцевого значення можна застосовувати штрафні
санкції, пропорційні кількості нелегально працюючих та часу їх зайнятості,
якщо його можна вирахувати, а для великих підприємств в якості санкції може
застосовуватись вилучення зі списку державних закупівель на певний час чи
позбавлення можливості отримувати іноземні інвестиції на певний час. Такі
зміни дозволять скоротити чисельність нелегально зайнятих працівників та
компенсувати втрати бюджету від нелегальної зайнятості;
впровадити підвищену відповідальність за тінізацію та корупційні діяння в
сфері нелегальної зайнятості та махінацій, пов’язаних із заробітною платою та
відрахуваннями до фондів соціального страхування;
впровадити контроль за коштами, що надходять у розпорядження партій та
витрачаються ними під час виборчої кампанії, а також впровадити заборону на
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фінансування партій коштами фізичних чи юридичних осіб;
ліквідовувати фінансову базу корупціонерів та економічних злочинців та
угрупувань у разі виявлення та доведення факту злочину, що створить
додаткові перешкоди для подальшої тінізаційної діяльності;
обмежити граничну суму, на яку може бути здійснено подарунок
урядовцям та посадовим особам, а також обмежити загальну кількість таких
подарунків у році. Це дасть змогу обмежити та ускладнити дачу хабару
держслужбовцям, а також допоможе уникнути значної частки протекціонізму у
владних структурах;
обов’язкова реєстрація всіх фактів скоєння корупційних діянь та придання
їх гласності, а також розробка жорсткої системи санкцій з урахуванням
періодичності та важкості заподіяного корупційного діяння стосовно
держслужбовців та посадових осіб також сприятиме зниженню рівня
корумпованості;
підвищення поінформованості населення та навчання посадових осіб щодо
правил та норм поведінки, антикорупційного законодавства та діючих систем
контролю та санкцій, як і стосовно того, що і в яких межах їм дозволено в
якості посадових осіб є важливим кроком не лише для зниження
корумпованості, але й для підняття фінансової культури та освіченості
населення;
розробка Антикорупційного кодексу для корпорацій та великих компаній,
який буде обов’язковим при організації господарської діяльності та управління
дасть змогу знизити рівень корумпованості в підприємницьких структурах та
допоможе відобразити реальні доходи підприємств, а отже і збільшити
податкові надходження до державного бюджету;
розробка нормативно-правової бази протидії економічній кіберзлочинності
з чітким визначенням поняття економічного кіберзлочину, органів, до
компетенції яких належить провадження справ, пов’язаних з економічною
кіберзлочинністю, та відповідальність за такі злочини.
Як зазначалось раніше, досвід досліджуваних країн показав зниження
рівня тінізації економіки на 5-17 %, отже, з огляду на значний рівень тінізації в
Україні навіть за меншої дієвості зазначених заходів прогнозується скорочення
тінізації на 3-8%.
1. Банківська сфера: доцільно внести зміни до статті 62 Закону України
«Про банки та банківську діяльність», а саме – внести до пункту 3 Департамент
фінансового контролю. Адже на даний час у випадку підозри чи провадження
справи про корупцію чи тінізацію надсилати запит на розкриття державної
таємниці мають право лише органам Прокуратури України, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету
України. У випадку підозри про неправомірну економічну діяльність фізичної
чи юридичної особи Департамент фінансового контролю не може отримати
необхідну інформацію і повинен звернутись до інших структур чи передати
справу до їх відомства, що значно ускладнює роботу, спричиняє до затрати
зайвого часу та бюджетних коштів;
удосконалення системи захисту пластикових карток чіпами буде
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доцільним в сучасних умовах, оскільки допоможе суттєво знизити рівень
економічної кіберзлочинності. З боку Національного банку України були
спроби запровадження соціальних смарткарток, які містили повну інформацію
про користувача, проте ці картки є досить незручними, оскільки не містять
магнітної стрічки, а отже не приймаються більшістю банкоматів та терміналів,
а комбінування чіпа та магнітної стрічки дозволяє захистити власника картки
та не створює незручностей при здійсненні розрахунків, адже їх приймають
навіть ті банкомати чи термінали, що не оснащені системою перевірки чіпів.
З огляду на те, що Україна займає перше місце по електронним
шахрайствам, такі заходи повинні значно обмежити їх рівень. Зважаючи на
досвід досліджених країн, для України цей показник може становити близько
10%.
2. Податкова сфера:
доцільним буде
впровадження
спільної
відповідальності підприємств- партнерів за нелегальних працівників,
несплачені чи сплачені не в повній мірі відрахування до соціальних фондів чи
приховану заробітну платню. Для незначних порушень доцільно впровадити
обов’язкову виплату недоотриманих соціальними фондами та бюджетом коштів
в п’ятикратному розмірі з кожного із партнерів. У випадку масштабних
шахрайств – обмеження діяльності підприємств на певний термін шляхом
недопуску до участі у масштабних та закордонних проектах, вилучення зі
списку держзакупівель чи держзамовлень, недопуск до отримання іноземних
інвестицій. Це буде стимулом для одних підприємств контролювати діяльність
інших для того, щоб в подальшому уникнути санкцій, накладених за
шахрайство з боку партнера.
З огляду на досвід та ефективність цих заходів в Німеччині, вони можуть
призвести до скорочення близько 4-5% тінізації в Україні.
Таким чином, дотримання рекомендацій міжнародних організацій та
експертів, а також імплементація зарубіжного досвіду щодо детінізації
економіки є доцільною за умови їх аналізу, поєднання та моделювання. Лише за
попередньої оцінки дієвості та адаптації до українських реалій можна
імплементувати ті чи інші рекомендації, оскільки не всі з них є дієвими та
ефективними.
Рекомендації FATF, Світового банку та Д. Сороса доцільно
імплементувати в Україні оскільки вони є дієвими, доповнюють одне одну та
спрямовані на вирішення стратегічних проблем вітчизняної економічної
системи. Крім того, дотримання рекомендацій міжнародної спільноти є
важливим кроком в умовах євроінтеграційних процесів, що не лише допомагає
адаптувати національну економіку до європейських вимог, але й підвищити
рівень довіри зарубіжних країн до України.
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СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Проаналізовано сутність понять «ефект» та «ефективність», сформульовано
значення поняття «ефективність діяльності комерційного банку». Визначено
основні критерії оцінки ефективності діяльності банків в залежності від
суб’єктів банківського сектору.
Ключові слова: механізм, організаційно-економічний механізм, ефективне
управління банком, інструменти ефективного управління, управління
фінансовою стійкістю.
Світова фінансова криза 2007-2009 рр. вплинула на економіки всіх країн.
Міжнародна фінансова криза не оминула й Україну. У виникненні та розвитку
кризових явищ помітно зросла роль банків, оскільки саме вони формують
інституційну основу банківської системи, впливаючи на ефективність розподілу
кредитних ресурсів, рівень процентних ставок, рішення у сфері грошовокредитної політики.
У посткризовий період криза доходності прийшла на зміну кризі
ліквідності, і для банків України гостро постали проблеми забезпечення
прибуткової діяльності та підвищення ефективності як важливої передумови
202

стабільного функціонування і подальшого розвитку банківської системи країни.
Тому необхідним є регулярне проведення аналізу основних показників
банківської діяльності для сприяння вирішення даних проблем.
В економічній літературі існує багато досліджень, що присвячені оцінці та
аналізу ефективності діяльності банків: Галайко Н. Р., Важинський Ф. А.,
Вольська С. П., Руденко М. О., Волик Н. Г., Ковч В. Г., Пасічник І, Ковбасюк Н.
Р., Калініченко О, Доценко О. С. і ін.
Метою даної статті є дослідження теоретичної сутності ефективності
діяльності банку. Для визначення поняття «ефективність діяльності банку»
з’ясуємо сутність таких понять як «ефект», «ефективність» та «економічна
ефективність». Ефект (у перекладі з лат. еffektus - виконання, дія) - результат,
наслідок яких-небудь дій [1, 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 [2, 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.,
Сайфулін Р. С. [1, с. 278] зазначають, що ефективність – це одна із
найскладніших категорій економічної науки. Вона виступає основою побудови
кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень, використовується для
формування
матеріально-структурної,
функціональної
і
системної
характеристик господарської діяльності.
Визначення поняття «ефективність» різними авторами представлено у
таблиці 1. Більшість авторів, які формулюють поняття ефективності (див. табл.
1.1) [2, с. 256], розуміють цю категорію як відношення ефекту (результату) до
витрат або ресурсів, що були витрачені на його отримання. Тобто критерії
ефективності формуються на основі витратного (спожиті ресурси) і ресурсного
(застосовані ресурси) підходів. Витратний підхід відображає ефект, одержаний
з кожної одиниці сукупних витрат або окремо витрат живої або упредметненої
праці. Ресурсний підхід характеризує ефективність використання ресурсів:
трудових, матеріальних, фінансових.
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Таблиця
авторами
Автор

Саркісян В. Р.

Григорук А. А.
Лямець В. І.,
Тевяшев А. Д.

Орлов П. А.

Сурмін Ю. П.
Мочерний С.

1. Характеристика

поняття

«ефективності»

різними

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.

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
зіставлення результатів фінансово-кредитної діяльності. А економічним
ефектом є різниця між результатами й витратами банку, тобто – маржа.
Саркісян В. Р. [2, 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.
На думку Семенюка Л. П. [2, с. 256] ефективність банківської діяльності є
визначальною підсумковою характеристикою діяльності банківської установи
та головною метою управління банком. Вона характеризується відношенням
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отриманого економічного ефекту (фінансового результату) до витрат
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні
банку, і дає уявлення про те, наскільки продуктивно використовуються кошти
акціонерів і вкладників.
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.
Сукупність критеріїв слід розглядати як комплексну систему
характеристик, що відображає відповідність результатів 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. 2) [2, с. 256].
Таблиця 2. Критерії оцінки ефективності діяльності банків в залежності
від суб’єктів банківського сектору
Суб’єкти
Основні критерії оцінки ефективності діяльності
банківського сектору
1. Процентна ставка;
Позичальники
2. Умови одержання позики і платежу.
1. Процентна ставка за депозитами;
2. Умови сплати процентів: періодичність, із загальної
Вкладники депозитів суми або частки;
3. Пільги;
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.
Таким чином, під ефективністю банку слід розуміти здатність його
задовольнити потреби чи очікування клієнтів або самого банку при дотриманні
ретельно налагодженого банківського механізму та умов взаємовідносин між
виробниками та споживачами банківських продуктів [3, с. 4].
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Отже, оцінка ефективності діяльності банків здійснюється з метою
виконання наступних завдань:
- оцінки динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової
стійкості банків;
- 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.
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АКТИВІЗАЦІЯ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У
БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті було визначено суть та рівні бюджетоутворення. Досліджено
засоби та форми участі територіальних громад у бюджетному процесі.
Виявлено необхідність впровадження демократії участі. Запропоновано
здійснити кроки для законодавчого забезпечення участі територіальної
громади в бюджетному процесі.
Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, територіальна громада,
демократія участі, референдум.
Активізація участі територіальної громади в бюджетному процесі полягає
в збільшенні повноважень громадян у вирішенні бюджетних питань. Даний
процес зумовлений бюджетною децентралізацією, процесом делегації
повноважень від державного до місцевих бюджетів. Головним аспектом, на
якому грунтується бюджетна децентралізація, є можливість місцевих органів
влади самостійно акумулювати власні доходи та розпоряджатися видатками. А
бюджетний процес на місцевому рівні, в свою чергу, є доступним для
територіальної громади на будь-якій його стадії. Тобто держава надає
можливість громадянам впливати на формування та виконання місцевого
бюджету на законних підставах.
Актуальність даного питання вивчала велика кількість вітчизняних
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фахівців, а саме реалізацію форм безпосередньої участі громадян у місцевому
самоврядуванні досліджували П. Ворона, А. Гук, І. Доля, Д. Заяць та ін.., а
становлення та розвиток територіальної громади вивчали О. Батанов,
О.Безуглий, Т. Кравченко, Ю. Куц та ін.
Мета даної статті полягає у визначення форм та засобів активізації
територіальної громади в бюджетному процесі та визначенні шляхів їх
вжосконалення.
В період інтенсивного проведення бюджетної децентралізації та утворення
окремих структурних одиниць об’єднаних територіальних громад постає
питання участі громад у бюджетному процесі.
Бюджетний процес – це визначена бюджетним законодавством система
заходів щодо здійснення усіх передбачених законодавством процесів для
затвердження та виконання бюджету. До бюджетного законодвства належать:
Конституція України, БКУ, Закон про Державний бюджет України, інші
закони, що регулюють бюджетні відносини, нормативно-правові акти КМУ,
прийнятих на підставі і на виконання БКУ та інших законів України,
нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийнятих на підставі і на
виконання БКУ, інших законів України та нормативно-правових актів КМУ,
рішення про місцевий бюджет [1].
Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему
України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного
року і закінчується 31 грудня того ж року. Розглянемо стадії бюджетного
процесу, які виділяються у бюджетному законодавстві. Отже, стадіями
бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів визнаються:
1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет;
3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий
бюджет;
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення
щодо нього [1].
Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів
бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.
При цьому за обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів
поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня. Головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет.
На сьогодні у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів значного
поширення набув програмно-цільовий метод. Особливими складовими
програмно-цільового методу у бюджетному процесі є: бюджетні програми,
відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм,
результативні показники бюджетних програм.
На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх
повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що
передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та
ефективним використанням бюджетних коштів. Паспорт бюджетної програми
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розробляє головний розпорядник бюджетних коштів та протягом 45 днів з дня
набрання чинності рішенням про місцевий бюджет затверджує спільно з
місцевим фінансовим органом. Зазначимо, що програмно-цільовий метод у
бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди[5, c.37].
Усіма вище перечисленими стадіями бюджетного процесу займаються
уповноважені органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних
громад, але громадскість має можливість вплинути на перебіг бюджетного
процесу.
В Україні накопичено певний досвід співпраці органів місцевого
самоврядування з населенням. Проте зазначене ще не стало постійною
практичною складовою для всіх органів місцевого самоврядування в нашій
державі. Основні проблеми щодо участі громадськості у місцевому
самоврядуванні в містах України науковці виокремлюють наступні:

невпевненість громадськості у власних можливостях, як суб’єкта
співпраці з органами місцевого самоврядування;

недооцінка з боку населення громадських об’єднань як платформи
для

ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування;

ігнорування думки громадськості при прийнятті рішень посадовими
особами органів місцевого самоврядування;

неналежна якість інформування населення про діяльність органів
місцевого самоврядування, зокрема на що витрачені гроші платників податків;

пасивність громадян до інформації про діяльність органів місцевого
самоврядування, що призводить до неповного і некоректного розуміння ними
стану справ у місцевій політиці;

недостатньо ефективне використання органами місцевого
самоврядування інструментів і методів співпраці з територіальною громадою
[3, c.45];

певна недовіра населення щодо компетенційного рівня кадрового
забезпечення органів місцевого самоврядування.
Без їх вирішення неможливо забезпечити відкритість інформації про
формування і використання бюджетних коштів, а участь населення в контролі
за їх розподілом не буде мати жодної ваги. В умовах демократизації
суспільного життя залучення громадськості до бюджетного процесу пов'язане з
тенденціями фінансової децентралізації та деконцентрації державної влади.
Через інформування у ЗМІ й Інтернеті, участь у загальних зборах і громадських
слуханнях, письмові звернення населення до органів влади, інші заходи
мешканці територіальних громад мають реальну здатність впливати на бюджет.
Серед усіх форм участі громадськості у бюджетному процесі
найрадикальніший характер має місцевий референдум. Він є формою
вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом
прямого волевиявлення. При цьому його предметом можуть бути будь-які
питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, у тому числі ті, що
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стосуються бюджету. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є
обов'язковими для виконання на відповідній території, а порядок його
призначення та проведення, перелік питань, що вирішуються виключно з його
допомогою, визначаються законом про референдуми [2, c.134].
Виділяють наступні основні форми участі територіальної громади в
бюджетному процесі:

місцевий референдум – проводиться з питань місцевого значення, а
його результати є обов'язковими до виконання місцевими органами влади.

громадські слухання – можуть проводитися з будь-яких питань, що
належать до місцевої юрисдикції, включаючи бюджетні питання.

дорадчий комітет – виконує консультативну роль при місцевих
органах виконавчої влади та зазвичай керується регламентом місцевої ради.

громадська комісія – створюється на коротший проміжок часу, ніж
дорадчий комітет, як правило, для надання місцевим радам допомоги при
розгляді певних питань.

загальні збори громадян – можуть висувати рекомендації для
місцевих органів щодо вирішення певних питань в межах їх компетенції.

місцеві ініціативи – право членів громади ініціювати закриті та
відкриті обговорення будь-якого питання в межах компетенції місцевих органів
на засіданнях місцевої ради [3 c. 50].
Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення (як свідчить
практика, бюджетні питання на них обговорюються рідше, ніж ті, що
стосуються житлово-комунального господарства, громадського транспорту,
соціальних пільг і виплат). Головною перевагою даної форми участі
громадськості у бюджетному процесі є те, що вони відкривають певні
можливості для порозуміння між місцевою владою і населенням. Той факт, що
рішення загальних зборів громадян є легітимними з точки зору закону,
ускладнює можливість для органів місцевого самоврядування їх проігнорувати.
Ще однією формою участі громадськості у бюджетному процесі є місцеві
ініціативи. Зокрема, члени територіальної громади мають право ініціювати
розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого бюджетного питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування. Порядок внесення місцевої
ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого
самоврядування або статутом територіальної громади. Місцева ініціатива,
внесена на розгляд місцевої ради, підлягає обов'язковому розгляду на
відкритому засіданні місцевої ради за участю членів ініціативної групи з питань
місцевої ініціативи [4, c.16].
Члени територіальної громади мають право проводити громадські
слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами
місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть
заслуховувати їх, порушувати питання і вносити пропозиції. Пропозиції, які
вносяться за їх результатами, підлягають обов'язковому розгляду органами
місцевого самоврядування. Вони нерідко організуються для залучення
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загальної підтримки громадян з певних загальних бюджетних питань,
мобілізації громадської підтримки для вчинення опору несправедливому
бюджетному рішенню органів влади вищого рівня.
Таблиця 1
Відповідність форм участі громади в бюджетному процесі
Форми участі

Стадії бюджетного процесу

Фокус-групи; дискусії за круглим
столом: робочі групи і консультативні
комітети: громадські слухання; загальні
збори громадян; опитування громадської
думки; участь у сесіях ради та засіданнях
комітетів.
Громадські наглядові та моніторингові
комітети або ради: опитування громадської
думки; участь громадян у комітетах.
Одержання
громадськими
організаціями субпідрядів на виконання
програм
або
надання
послуг;
самомобілізація і самоорганізація населення.

Складання проекту бюджету

Прийняття бюджету
Виконання бюджету

Проведення обговорень та фокус-груп;
Підготовка та
дискусії за круглим столом; опитування виконання бюджету
громадської думки; публічні слухання щодо
бюджету: участь у сесіях ради та засіданнях
комітетів.

розгляд

звіту

про

Перелічені форми участі громадськості у бюджетному процесі
відрізняються між собою за способом участі (делегована або безпосередня
участь), типами рішень, що приймаються (дорадчі або обов'язкові),
масштабністю прийняття рішень (вузькі або широкі). Більше того, даний
перелік може бути доповнений й іншими законними заходами і засобами
суспільної боротьби за прозорість бюджету та підзвітність влади. їх
використання односторонньо, а не комплексно, може призвести до незначного
й неефективного впливу на бюджетні рішення, але в поєднанні вони мають
великий потенціал [4, c. 21].
Отже, для підвищення ефективності форм безпосередньої участі населення
в місцевому самоврядуванні та бюджетоутворюючому процесі актуальним є
чітке встановлення та законодавче закріплення їх статусу, процедури їх
проведення, законодавчого визначення місця та ролі у системі як
конституційного, так і поточного законодавства.
Наявні проблеми та перешкоди у питанні співпраці органів місцевого
самоврядування з громадськістю потребують здійснення активної регіональної
та
місцевої
політики
в
організаційно-правовому,
інституційному,
управлінському
і
методичному
забезпеченні
трансформації
форм
безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань
місцевого значення з урахуванням зарубіжного досвіду партисипативної
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демократії.
У таких напрямах, як: усунення правових недоліків здійснення взаємодії
органів місцевого самоврядування з громадськістю; покращення якості
інформування населення; активне залучення громадян до консультування та
прийняття владних рішень; полегшення доступу громадськості до інформації
щодо діяльності органів місцевого самоврядування; формування довіри
населення до органів місцевого самоврядування шляхом залучення членів
територіальної громади до реалізації місцевих проектів та програм розвитку
шляхом використання диференційованих прийомів, за допомогою яких
можливо використати потенціал кожного мешканця з урахуванням ступеня
його активності; формування політики за участю органів місцевого
самоврядування, спрямованої на залучення громадян до місцевого публічного
життя, зміцнення зв’язків між жителями та місцевими радами шляхом
удосконалення усталених і введення нових форм безпосередньої участі
територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення на всіх етапах
прийняття місцевих управлінських рішень органами місцевого самоврядування.
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О.О. Надобних
здобувач освітнього рівня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ЗГІДНО КОШТОРИСУ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сучасні шляхи бюджетного фінансування установ
охорони здоров’я, аспекти складання, затвердження та використання
кошторису бюджетних установ, розкрито основні напрямки залучення
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Форми фінансового
забезпечення закладів
охорони здоров’я

додаткових коштів лікувальними закладами до спеціального фонду. Окрім того
обґрунтовано шляхи поліпшення якості й доступності медичних послуг в
Україні методом оплати медичних стаціонарних послуг на основі діагностично
споріднених груп, виокремлено основні компоненти цього методу.
Ключові слова: кошторис, загальний фонд, спеціальний фонд, матеріальні
активи, система діагностично споріднених груп.
Постановка проблеми. Фінансування закладів охорони здоров’я на
сучасному етапі має ряд недоліків, застарілу систему забезпечення за рахунок
бюджетних коштів, складна перебудова системи охорони здоров’я за медичної
реформи, неефективне забезпечення першочергових потреб на лікарські
послуги, висока вартість сучасного медичного обладнання, покриття витрат
лікарень тільки за рахунок збільшення обсягів фінансування з державного
бюджету тощо. У статті запропоновано варіанти поліпшення якості надання
медичних послуг, ефективності використання бюджетних ресурсів, шляхи
додаткового наповнення дохідної бази медичних закладів.
Мета статті: на основі теоретичних аспектів фінансування установ охорони
здоров’я виявити основні недоліки складання та виконання кошторису і знайти
альтернативні шляхи наповнення дохідної бази спеціального фонду бюджетних
закладів.
Аспектам фінансування бюджетних закладів охорони здоров’я держави
згідно кошторису приділяли увагу такі вчені: Котова С., Павлюк К., Пушкар Л.,
Самулік З., Шевчук Н. та інші науковці.
Необхідною умовою функціонування закладів охорони здоров’я є
фінансове забезпечення їх діяльності, яке здійснюється у двох формах:
державного (бюджетного) фінансування; некомерційного самофінансування та
кредитування. Розглянемо форми фінансування медичних закладів на рис. 1.
Основною і найпоширенішою формою бюджетного забезпечення є
кошторисне фінансування, що полягає у виділенні бюджетних коштів
установам в межах їхніх кошторисів, що обґрунтовують їх доходи і видатки.

Фінансування
Кредитування

Державне
фінансування

Некомерційне
самофінансування

Кошторисний метод
фінансування
Програмно-цільовий метод
фінансування
Метод фінансування за
фактично-надані послуги

Рис.1. Форми фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я
Кошторис бюджетної установи має такі складові частини: загальний фонд,
який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл
видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на
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виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання
кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету та спеціальний
фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на
конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків
бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також
на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою
основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із
законодавством за класифікацією кредитування бюджету [9].
Форма кошторису затверджується Мінфіном згідно Наказу від 28.01.2002
№ 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету» [8].
Процес кошторисного фінансування здійснюється внаслідок об’єднання
грошових коштів, отриманих з двох основних каналів. Перший – це грошові
кошти, отримані через механізм бюджетного фінансування, зміст якого полягає
в односторонньому спрямуванні бюджетних коштів – від держави до суб’єктів
господарювання. Обсяг цих коштів відображається у загальному фонді
кошторису бюджетної установи. Через другий канал надходять грошові кошти,
отримані внаслідок некомерційної діяльності (платні послуги, благодійна
допомога, орендна плата), що здійснюється бюджетною установою самостійно.
Тут фінансові відносини виникають між бюджетною установою та фізичними
особами, господарюючими суб’єктами, а отримані результати відображаються
у спеціальному фонді кошторису [5].
Згідно Бюджетного кодексу України складовими частинами спеціального
фонду бюджету є: доходи бюджету, які мають цільове спрямування; видатки
бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень
спеціального фонду бюджету; кредитування бюджету; фінансування
спеціального фонду бюджету [1]. Основними документами, що визначають
порядок надходження та використання власних надходжень бюджетних
установ є: БКУ [1], закони про державні бюджети на відповідні роки [10] та
Порядок №228 [9].
Кошторисне фінансування медичних закладів ґрунтується на таких
показниках:
• по стаціонару – кількість ліжок і ліжко-днів;
• по поліклініках – кількість лікарських відвідувань.
Кількість ліжок характеризує лікарняні місця. Розрізняють нормативну
потребу і фактичну їх наявність. Нормативна потреба визначається, виходячи з
чисельності жителів і показника госпіталізації в розрахунку на рік. Фактична
наявність характеризує кількість установлених в медичному закладі ліжок.
Кількість ліжко-днів – добуток від множення кількості ліжок на кількість днів
функціонування одного ліжка на рік. Кількість лікарських відвідувань
визначається шляхом множення чисельності жителів у районі обслуговування
на середню кількість відвідувань лікарні на рік.
Оскільки кошторис медичних закладів окрім доходів включає і видатки,
розглянемо їх склад. Основними пунктами видатків кошторису є придбання
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необхідних товарів, оплата різних послуг та оплата праці працівників [4, с. 18].
Система заробітної плати медичних працівників встановлюється в розрізі
категорій: лікарі, середній та молодший медичний персонал, адміністративноуправлінський та обслуговуючий персонал. Система зарплати лікарів
ґрунтується на встановленні ставки зарплати та системи підвищень і надбавок.
Ставка зарплати залежить від посади (лікар-хірург, лікар-інтерн чи лікарі інших
спеціальностей) та кваліфікаційної категорії. Крім того, ставка в частині
надбавки може залежати від місцезнаходження лікарні – місто чи сільська
місцевість. Надбавки до зарплати також встановлюються за шкідливі і
небезпечні умови праці (інфекційні лікарні, рентгенкабінети), за роботу у
вихідні і святкові дні та нічний час.
Основоположним законом, що забезпечує діяльність медичних установ, їх
фінансування є закон «Про охорону здоров’я» [7]. Згідно нього із центрального
бюджету кошти на потреби охорони здоров’я виділяються кількома
самостійними потоками. Найбільш потужний, де головним розпорядником
коштів виступає Міністерство охорони здоров’я, призначений для фінансового
забезпечення загальнодержавних задач і установ охорони здоров’я державної
власності, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.
Інші потоки забезпечують фінансове забезпечення систем охорони здоров’я
ряду міністерств і відомств, призначених для надання медичної допомоги
відповідним категоріям працівників і членам їх сімей [2, с. 63].
За теперішніх умов, коли започаткована медична реформа, поступово
держава відмовляться від утримання інфраструктури медичних закладів через
постатейне кошторисне фінансування. Вона поступово переходить до оплати
медичним закладам реальних послуг, наданих пацієнтам [6]. Одним із рішень
при переході на нову систему фінансування медицини, контролю над цінами та
витратами є система ДСГ (діагностично споріднених груп) як механізм
управління витратами. Система на основі діагностично споріднених груп (ДСГ)
– це вид перспективного фінансування, де ціна фіксується заздалегідь, проте
зазвичай не фіксується кількість. Система ДСГ була запроваджена для
здійснення контролю над витратами на охорону здоров’я, підвищення рівня
діяльності та стандартизації надання медичної допомоги. Дана система
визначає продукти роботи медичних закладів через систему класифікації
пацієнтів, що співвідносить види випадків та ресурси лікарні. З часом
удосконалення у системі ДСГ забезпечує приділення більшої уваги усім видам
процедур, проведених за період перебування хворого у стаціонарі, та важкості
стану пацієнта.
ДСГ – це метод класифікації пацієнтів стаціонарів із гострими станами у
групи, відповідно до схожого споживання ресурсів та подібних клінічних
характеристик. Система діагностично споріднених груп дозволяє встановити
зв’язок між пацієнтами, що знаходяться на лікуванні, та лікарняними
витратами, із урахуванням складності пролікованих випадків. У даній системі
передбачені власні методи та інструменти наповнення дохідної частини
бюджету медичних установ. Методами фінансування згідно системи ДСГ
виступають: плата за надані послуги; подушна оплата; глобальні бюджети;
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оплата послуг за окремий випадок лікування. Інструменти фінансування
діагностично споріднених груп включають: систему оплати за пролікованого
хворого по сумарній оплаті вартості проведених лікувально-діагностичних
процедур, в тому числі хірургічних втручань та реанімаційних заходів; систему
оплати за пролікованого хворого по кількості ліжко-днів, протягом яких хворий
перебував у профільному відділенні стаціонару; систему оплати за
пролікованого хворого по тарифах основного діагнозу та систему оплати за
пролікованого хворого по тарифах клініко-витратних груп [3, с. 65].
Висновки. Отже, сучасна система фінансування охорони здоров’я потребує
негайних та якісних змін. Забезпечення бюджетних закладів з державного
бюджету згідно кошторису поступово переходить у той етап, коли медичні
заклади забезпечуватимуть себе самостійно. Основна питома вага коштів в
розпорядженні закладів охорони здоров’я припадає на державне забезпечення.
В даному випадку неможливо ефективно і повноцінно оцінити обсяг
необхідних ресурсів до загального фонду в майбутньому, спираючись на
витрати попередніх років. Держава повинна брати чітке зобов’язання надавати
визначений обсяг медичних послуг. Громадяни повинні знати, що конкретно
вони можуть отримати безкоштовно, а за що необхідно сплатити – скільки, як
саме і за яких умов. Найкращим рішенням даної ситуації при нинішній
медичній реформі є система діагностично споріднених груп, за якої всіх
пацієнтів класифікують за складністю захворювань і за фактичною вартістю
лікування відповідно. Саме ці кошти і складатимуть основну масу надходжень
до спеціального фонду.
Список використаних джерел:
1.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2.
Котова С. Аналіз структури видатків бюджетних установ охорони
здоров'я відповідно до джерел фінансового забезпечення / С. Котова //
Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного
забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору
економіки України. – 2012. – № 2. – С. 62-65.
3.
Павлюк К. В. Удосконалення механізмів фінансування медичних
послуг в Україні / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 2016. – № 2. – С. 64-82.
4.
Пушкар Л. Кошторис за спеціальним фондом / Л. Пушкар //
Бюджетна бухгалтерія. – 2011. – № 8. – С. 14-20.
5.
Самулік З. Фінансове забезпечення бюджетних установ та шляхи
його удосконалення / З. Самулік // Науковий блог [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/finansove-zabezpechennya-byudzhetnyh
-ustanov-ta-shlyahy-joho-udoskonalennya.
6.
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я
України у 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.moz.gov.
ua/docfiles/pre_20160205_0_dod.pdf.
7.
Про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show
/2801-12.
215

8.
Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»:
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
link1/REG6374.html.
9.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ»: [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF.
10. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від
21.12.2016 № 1801-VIII [Електронний ресурс]
–
Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1801-19.
Н.С. Новохатній
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Проаналізовано ситуацію, що склалася у сфері видатків державного та
місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення за останні
роки, та визначено основні проблеми у цій сфері.
Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, видатки на
соціальний захист, державний бюджет, місцевий бюджет, субвенція.
Основна функція держави з перерозподілу національного доходу полягає
в тому, щоб зменшити різницю у доходах населення і забезпечити сприятливі
умови життя. Ця функція реалізується через систему соціального захисту.
Система соціального захисту населення – це мережа соціальних програм з
надання допомоги окремим категоріям громадян або малозабезпеченим
родинам у розмірах, які залежать від їхніх потреб чи ступеня їхньої бідності, а
також економічних можливостей держави. Система призначена для того, щоб
гарантувати підтримку на деякому мінімальному стандартному рівні тих сімей,
які не заробляють достатньо коштів, щоб утримувати себе, та не мають інших
джерел існування.
Джерелами фінансування витрат на соціальний захист є як бюджетні
кошти, так і кошти соціальних та благодійних фондів. У зв’язку з цим
важливим питанням для кожної держави є обсяги забезпечення соціального
захисту саме за рахунок бюджетних коштів. Дослідженню цих питань
присвячено чимало наукових праць.
Так, особлива увага проблемам бюджетного фінансування соціальних
витрат приділяється, зокрема, у працях В. Андрущенка, О. Василика, Е.
Лібанової, О. Макарової, Г. Нечай, В. Опаріна, О. Палій, О. Сергієнко.
Метою пропонованої статті є проведення аналізу ситуації, що склалася у
сфері видатків державного та місцевих бюджетів на соціальний захист та
соціальне забезпечення в останні роки.
Коштами місцевих бюджетів фінансуються державні програми
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соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх; територіальні центри і
відділення соціальної допомоги на дому. Здійснюються видатки, спрямовані на
соціальний захист, зокрема, фінансуються пільги ветеранам війни і праці,
допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з
оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян.
Обсяг коштів, котрі спрямовуються на соціальний захист населення,
залежить від фінансових можливостей держави, що визначаються обсягом ВВП
і науково обґрунтованим оптимальним обсягом фонду споживання.
Для виконання своїх функцій, зокрема в галузі соціальної політики,
держава повинна мати достатні грошові кошти, які формуються шляхом
перерозподілу ВВП, а головним механізмом, через який здійснюється цей
перерозподіл, є бюджетний [4].
Останніми роками видатки на соціальний захист населення та соціальне
забезпечення щорічно збільшувалися (табл. 1).
Таблиця 1. Видатки зведеного бюджету на соціальний захист за 2012-2016
роки
Вид

2012
рік
310,4

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

350,8

324,2

365,8

416,2

Всього (За
виключенням
охорони
здоров’я)

млрд.
грн.
%
ВВП

22,0

23,0

20,7

18,5

18,4

Пенсійний
фонд

млрд.
грн.
%
ВВП
млрд.
грн.
%
ВВП
млрд.
грн.
%
ВВП
млрд.
грн.
%
ВВП

233,77

260,2

243,6

260

284,6

16,6

17,1

15,5

13,1

12,6

22,2

26,7

22,3

22,06

26,6

1,6

1,8

1,4

1,3

1,2

54,5

63,9

58,3

79,8

105,0

3,9

4,2

3,7

4,0

4,6

49,0

58,5

61,6

57,2

71,0

3,6

4,0

4,0

3,6

3,6

Інші фонди
соціального
страхування
Нестрахові
соціальні
допомоги
Охорона
праці

Аналізуючи дані таблиці, з упевненістю можна стверджувати, що
основними (найбільш об’ємними) статтями видатків бюджету на соціальний
захист і соціальне забезпечення є видатки на соціальний захист пенсіонерів.
Для зменшення видатків на пенсіонерів був зроблений ряд заходів ще в
2011 році. Було прийнято рішення підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до
217

60 років на шість місяців щорічно, починаючи з 2011 р. до 2021 р [3].
Також був підвищений пенсійний вік для чоловіків, які працюють на
посадах державних службовців, дипломатів і вчених, з 60 до 62 років на
шість місяців щорічно з 2013 р. до 2017 р. В ході реформи підвищено
страховий стаж, необхідний для мінімальної пенсії, з 20 до 30 років – для
жінок і з 25 до 35 років – для чоловіків. Більш того, максимальна пенсія, що
склала 10 розмірів мінімальної пенсії, була запроваджена для
новопризначених пенсій.
До того ж, з 1 січня 2012 р. період для розрахунку базової заробітної
плати для призначення пенсії був подовжений з одного року, що передує даті
виходу на пенсію, до трьох років.
І, наостанок, збільшено граничний вік для одержання соціальної
допомоги жінками, які не мають права на страхову пенсію з 58 років до 63
років.
Запроваджені у 2014–2015 рр. заходи реформ продовжили скорочення
сприятливих умов для спеціальних груп працівників таким чином, що їх
пенсійні допомоги прирівняно до пенсійних допомог звичайного працівника
(для якого середній рівень заміщення пенсії визначається на
рівні не нижче 45–50% від попереднього заробітку).
Сукупні витрати інших фондів соціального страхування (Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань та Фонду загальнообов’язкового державного
соціального
страхування на випадок безробіття, останній включає витрати на послуги
зайнятості) у відсотковому відношенні до ВВП знизилися з 1,8% в 2013 р. до
1,3% в 2015 р. і, за прогнозами МВФ, становитимуть 1,1% до 2020р [1].
Система соціальної допомоги перебуває у стадії розвитку та пошуку
оптимальної структури. Разом з тим ще високим залишається рівень бідності
сімей з дітьми – удвічі більший, ніж сімей без дітей.
Завдяки вдосконаленню механізму адресного надання допомоги
малозабезпеченим сім’ям найчисельнішою категорією отримувачів такої
допомоги стали сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи (за даними
моніторингу Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства праці
та соціальної політики України – 83,83 %).
Запровадження зазначеного механізму пріоритетного підвищення
соціальних гарантій переважно сім’ям з дітьми та багатодітним сім’ям за
незначного підвищення їхніх доходів протягом 2014–2015 рр. дало змогу
істотно підвищити розмір допомоги таким сім’ям. У 2014 р. середній розмір
допомоги збільшився на 31 % і складав 171,5 грн.
Проаналізувавши видатки місцевих бюджетів на соціальний захист
населення, можна дійти висновку, що найбільшу частку цих видатків
становлять витрати на допомогу малозабезпеченим сім’ям (21–36 %), на пільги
ветеранам війни та праці (19–22 %). Усі ці виплати здійснюються за рахунок
субвенцій з державного бюджету.
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Отже, рівень фінансування соціальних заходів у 2014–2016 рр. дає
можливість стверджувати, що за постійного зростання абсолютних обсягів
фінансування соціального захисту населення, їх частка у структурі загальних
видатків у 2014 та 2015–2016 рр. дещо знижувалася, що пов’язано з політичною
нестабільністю в державі та значним приростом видатків на соціальний захист
населення у попередні роки.
Для захисту мінімальних рівнів допомог в умовах жорстких заходів
економії і виконання цілей Угоди про Асоціацію з ЄС, український Уряд
нещодавно здійснив важливі кроки вперед за міцної підтримки з боку
профспілок і організацій роботодавців.
У 2015 р. перевірка дослідження на предмет відповідності законодавства
про соціальне забезпечення України вимогам Конвенції МОП No 102 та
Європейського кодексу соціального забезпечення була проведена за підтримки
експертів МОП [2]. У лютому 2016 р. Президент України офіційно ініціював
парламентський процес ратифікації всіх частин Конвенції МОП No 102. 16
березня 2016 р. Верховна Рада ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції No
102.
Уряд також розглядає ратифікацію Європейського кодексу соціального
забезпечення. Всі ці дії сприятимуть зміцненню української системи
соціального захисту у відповідності з Рекомендацією МОП No 202 (2012 р.)
щодо мінімальних рівнів соціального захисту.
Ратифікація Україною Конвенції МОП No 102 є ключовим моментом в її
прагненні підтримати добре функціонуючу систему соціального захисту, яка
забезпечує ефективний доступ до базового медичного обслуговування і
основний гарантований дохід для всіх. МОП спільно з системою ООН в Україні
готові надавати подальшу допомогу у впровадженні цих стандартів у практику.
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Н.С. Новохатній
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У статті, з огляду на рівень проведення ринкових перетворень в Україні,
визначається стабільність соціальної політики.Соціальна політика на
сучасному етапі розглядається як важливий елемент економічної стратегії.
Акцентується увага на тому, що посилення соціальної орієнтації економіки
набуло важливого значення для політики реформ.
Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, економічний розвиток,
зайнятість, стабілізація економіки, рівень життя, демографія.
Ринкові перетворення в Україні призвели до погіршення рівня життя
переважної частини населення. В сучасних економічних умовах зайнятість,
тобто ті надходження, що має людина не гарантує захист від бідності. Сьогодні
населення України в цілому бідне. Про це говорять найрізноманітніші
показники: низька якість раціону харчування, постійний відтік громадян за
межі країни, низька народжуваність, висока захворюваність і смертність,
незадоволеність широких верств суспільства загальноекономічною ситуацією
та своїм матеріальним становищем.
Вивченням даної проблеми займаються відомі вчені - економісти:
І.Бондар, Є. Бугаєнко, І. Гнибіденко, П. Левін, Е. Лібанова, В. Мандибура,
Л. Ткаченко, В. П. Кравченко, Г. Філюк та багато інших.
Соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої політики
держави. Соціальна політика - це складова загальної політики, втілена в
соціальні програми та різноманітні заходи, спрямовані на задоволення потреб
та інтересів людей і суспільства. Зрозуміло, що соціальна політика має бути
адекватною стану економіки, але ігнорування соціальними проблемами може
призвести до значних економічних втрат.
Метою соціальної політики держави є боротьба з бідністю, збереження
людського капіталу, його пристосування до потреб ринкової економіки,
сприяння економічному зростанню, забезпечення соціальної справедливості та
політичної стабільності. Способом реалізації соціальної політики є система
соціального захисту і соціальних гарантій.
Метою статті є визначення основних показників рівня життя населення
України та сучасного стану соціальної політики.
Соціальна політика зосереджується на формуванні ефективних умов
життя всіх членів суспільства, відносин між соціальними групами, забезпеченні
ефективної зайнятості, створенні соціальних гарантій і умов для поліпшення
добробуту населення.
Державне регулювання соціальних процесів - вплив органів державної
влади за допомогою різноманітних засобів (форм, методів та інструментів) на
розвиток соціальних відносин, умови життя та праці населення країни.
Основними об’єктами соціальної політики є: ринок праці та зайнятість
населення, трудові відносини, оплата праці та доходи населення.
Основними завданнями соціальної політики в Україні є:
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- адресна підтримка соціальне незахищених верств населення;
- пенсійна реформа;
- забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили;
- орієнтація стратегії економічного зростання на створення нових робочих
місць;
- прискорений розвиток житлового будівництва, забезпечення
доступності житла для різних верств населення;
- поліпшення системи охорони здоров'я, активна демографічна політика;
-примноження інтелектуального потенціалу суспільства, створення
рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти;
- зміцнення позицій середнього класу.
Показником результативності соціальної політики є рівень життя
населення. Рівень життя населення - це міра задоволення матеріальних,
духовних і соціальних потреб людини, забезпечувана сукупністю матеріальних
і соціальних умов життя.
Оскільки ринкові відносини не гарантують права на працю, на дохід, на
утвір, не забезпечують соціального захисту інвалідів, незаможних пенсіонерів і
інших категорій громадян, то потрібне державне втручання в сферу розподілу
доходів і створення системи соціального забезпечення тих верств населення, які
потребують підтримку держави.
Якщо функціональний розподіл доходів заснований на власності на
факторах виробництва, то персональний розподіл доходів здійснює державна
влада. Головним інструментом перерозподілу доходів у країні є державний
бюджет, який створює механізм соціального забезпечення населення.
Соціальний захист населення, здійснюється за допомогою соціальної
політики держави, використовує два способи: соціальний захист і соціальні
гарантії [4].
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. Тому є наглядна потреба у
соціальному захисті.
Соціальний захист - це державна підтримка верств населення, які можуть
зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою забезпечення
відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають надання правової,
фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам тобто найбільш
вразливим верствам населення, а також створення соціальних гарантій для
економічно активної частини населення, також це комплекс законодавчо
закріплених гарантій, що протидіють дестабілізуючим життєвим факторам
таким як інфляція, спад виробництва, економічна криза, безробіття тощо
В державі створено програму яка передбачає здійснення заходів за
напрямами подолання бідності та досягнення результатів щодо зниження рівня
бідності в цілому та серед груп населення [1]. Розв'язання цієї проблеми
передбачається шляхом поєднання активної соціальної політики, спрямованої
на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з
ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.
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По статистиці на кінець 2014 року економічні показники на споживчому
ринку, які мають прямий вплив на стан бідності такі. На 3,0 - 8,5%
подорожчали рис, продукти переробки зернових, макаронні вироби, овочі,
безалкогольні напої; на 0,3 - 2,2% зросли ціни на молоко, яйця, соняшникову
олію, сири, сметану та хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, у
тому числі алкогольні напої - на 1,6%, тютюнові вироби - на 0,3%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 5,7% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на тверде
паливо в 1,8 рази. Крім того, зросли тарифи на опалення на 23,5% та гарячу
воду на 5,8% [2].
У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1,3%, що зумовлено
зростанням цін на амбулаторні послуги на 2,3% та фармацевтичну продукцію
на 1,6%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,5% пов’язано зі
зростанням цін на автомобілі на 14,7%, а також подорожчанням перевезень
авіаційним та залізничним транспортом (на 3,7% та 0,2% відповідно) і палива
та мастил на 1,9%.
Ціни у сфері відпочинку і культури зросли на 3,3% в основному через
подорожчання туристичних послуг на 8,4%. Середній розмір пенсії разом з
цільовою грошовою допомогою становить по Україні - 2408 грн.
Основними чинниками бідності є низький рівень заробітної плати,
пенсійного забезпечення, соціальної допомоги внаслідок неефективної системи
її надання, а також високий рівень безробіття, особливо в окремих регіонах та
інфляції [5].
На сьогоднішній день в Україні у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення присутня непрозора система пільг і соціальних
виплат. Держава утримує громіздку мережу комунальних та державних
закладів соціальних служб та соціального захисту, натомість реальне соціальне
обслуговування населення залишається на низькому рівні. Система
адміністрування пільг та обліку категорій громадян, які мають право на
отримання пільг, де далі ускладнюється.
Однак, є певні позитивні зрушення у реформуванні системи соціального
захисту, так Світовий Банк надав позику в розмірі 300 млн. дол. США на
реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення
України» для розширення адресної програми соціальної допомоги з метою
підтримки найбільш вразливих та соціально найменш захищених груп
населення [3].
Новий проект допоможе підвищити ефективність системи соціальної
підтримки малозабезпечених сімей та системи соціальних послуг в Україні.
Підтримка найбідніших верств населення має важливе значення, особливо в
умовах, коли уряд починає проводити низку реформ, які передбачають,
зокрема, підвищення тарифів на оплату послуг з постачання газу та
централізованого опалення.
З метою посилення ефективності системи соціального захисту основними
напрямами її реформування повинна стати реалізація ряду заходів, а саме:
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скорочення переліку соціальних виплат, замінити надання соціальних пільг на
систему адресної соціальної допомоги, удосконалити законодавство у сфері
соціального захисту, зменшити монополізацію держави на ринку соціальних
послуг, суттєвого вдосконалення потребує система міжбюджетних трансфертів
на фінансування видатків у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення, запровадити систему штрафів для громадян, які користуються
пільгами, що їм не належать.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що у
системі соціального захисту України присутня низка проблем, які потребують
негайного вирішення. Непрозора законодавча база, присутність великої
кількості неефективних соціальних пільг, недосконала система фінансування та
бюрократія а органах соціального захисту. Система соціального захисту
потребує реформування, впровадження нових напрямів розвитку, котрі
дозволять працювати більш результативно для найбільш уразливого шару
населення, котрі потребують соціального захисту, та повністю залежать від
допомоги держави.
Такими напрямками є: перехід від надання пільг та дотацій до адресної
допомоги, удосконалення законодавства у соціальній сфері, скоротити перелік
неефективних соціальних виплат, зменшити монополізацію держави на ринку
соціальних послуг. Реформування системи соціального захисту допоможе
зменшити видатки державного бюджету та покращити добробут, рівень та
якість незахищених верств населення та населення в цілому.
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У статті доведена важливість впровадження нових технологій в діяльність
банку; розкрита мета даного впровадження. Автором описані цілі та етапи
формування та реалізація фінансового забезпечення впровадженнятехнологій
управління діяльністю банків в сучасних умовах.
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потенціал розвитку банку
В умовах нестабільного розвитку вітчизняної банківської системи,
прагнення вдосконалення та автоматизації операцій, що здійснюються
банківськими установами, а також розширення спектра послуг та банківських
продуктів важливим фактором успіху є впровадження сучасних технологій в
управління діяльністю фінансових установ. З метою забезпечення стабільного
функціонування, вчасного реагування на політичні та економічні зміни, а також
прийняття вчасних рішень найбільш прогресивні банки навіть до стратегічних
цілей включили необхідність впровадження нових технологій.
Впровадження нових технологій потребує, переважно, значних
фінансових витрат, і не всі банківські установи можуть здійснити таке
фінансове вливання у недоходні активи. У зв’язку із цим ключову роль у
впровадженні управлінських технологій відведено фінансовому забезпеченню,
оскільки на кожному з етапів впровадження технологій, а саме на етапах
розроблення, впровадження та апробації технологій, необхідно своєчасно
забезпечити цей процес фінансовими ресурсами з метою безперервного та
своєчасного впровадження.
Проте питаннями фінансового забезпечення впровадження технологій
управління діяльністю банку майже не досліджені. Значний внесок у
дослідження фінансового забезпечення зробили такі вчені: П.Ю. Буряк [2], Т.А.
Васильєва [3,4], І.В. Зятковський [5], О.М. Колодізєв [6], О.В. Міщук [8], В.М.
Опарін [10], С.В. Онишко [9], І.Г. Сокиринська [11]. Проте, незважаючи на
значну кількість праць, які присвячені проблемам фінансового забезпечення як
установ, так й інновацій, що вони здійснюють, варто відзначити недостатність
дослідження питань фінансового забезпечення впровадження та в подальшому
використання технологій управління в діяльності банківських установ, що є
обов’язковою умовою розвитку та стабільного функціонування як банків, так і
банківської системи взагалі.
Метою статті є формування науково обґрунтованого визначення сутності,
структури та методів фінансового забезпечення впровадження та використання
управлінських технологій у діяльності банку.
Важливість впровадження нових технологій в діяльність банкупередусім
зумовлена стрімким розвитком інновацій, а саме електронних засобів зв’язку,
прагненням клієнтів швидко і якісно отримувати послуги табути «мобільними»,
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завжди мати доступ до банківських продуктів, а такожпрагненням банківських
установ скоротити витрати та знизити ризики підчас проведення операцій. За
даними «2015 Digital Banking Trends andPredictions» однією з десяти основних
тенденцій розвитку банківськогосектору у світі є фінансування банками та їх
об’єднаннями різноманітнихінансових інновацій, цифрових технологій,
оскільки провідні та динамічнорозвинуті банки не хочуть бути «переможеними
у конкурентній боротьбібанками, які більш швидко впроваджують нові
технології. Це призвело дорозвитку інноваційних лабораторій, FinTech
інвестиційних фондів інезвичайних альянсів традиційних фінансових установ
та стартапів. 2016 рікпобачить подальше розширення цих стратегій».Порчу із
цим щорокубанками впроваджуються багато продуктових та маркетингових
інновацій.На різних етапах своєї діяльності банки впроваджували
різноманітнітехнології в залежності від потреб ринку та клієнтів, а також в
залежності відсуми фінансування впроваджень. Оскільки, впровадження
технологій танових проектів потребувало значних фінансових ресурсів.
Аналіз науковоїлітератури показав, що розвиток банківського сектору та
впровадженнянових технологій почалося ще в 1661 році, коли був створений
перший усвіті державний банк. Так, в 1939 році було винайдено перший
прототипбанкомату, а в вже через 10 років, в 1949-1950 роках, була випущена
першакредитна картка, також в цей період була створена мережа
передачіфінансової інформації за допомогою телексного зв'язку. Електронний
обмінданими пройшов досить тривалий шлях свого розвитку та почав
своєіснування з 1968 року з програмного комплексу Electronic Data
Interchange(EDI). В 1974 році з’явилися та почали використовуватися смарткарти. Черезпевний проміжок часу, банківські установи починають
спілкуватися зклієнтами по електронній пошті. В 1973 році була створена
система SWIFT,проте перші електронні гроші з’явилися в 1993-1994 роках. В
1996 роціпочала своє існування міжнародна платіжна система Visa. Лише в
2008 роціз’явилися перші платіжні термінали .
З 2008 року технології вбанківській сфері почали стрімко розвиватися і за
короткий проміжок часузаявилися не лише платіжні термінали, з’явилася
можливістьрозраховуватися картками безконтактно розширився спектр
банківськихпослуг, які надають за допомогою нових технологій.Так, якщо
проаналізувати ринок технологій та витрати банків на їхпридбання, то можна
сказати, що на сьогоднішній день не всі банки готові довпровадження та мають
в своєму бюджеті належний обсяг фінансування.Проте, банківські установи все
більш детально вивчають технології, що їмпропонують компанії, та аналізують
результат від їх впровадження. Так,лідером вітчизняного банківського сектору
є Приватбанк. Політика цьогобанку та стратегія спрямовані на придбання та
впровадження різноманітнихсучасних технологій з метою зниження ризиків,
скорочення витрат праці тачисельності персоналу та надання найбільш повного
спектру банківськихпослуг он-лайн. З точки зору фінансування найбільш
витратним є самевпровадження технологій, оскільки воно є багатоетапним і
багатоаспектнимпроцесом, який можна розглядати як окремий бізнес-процес
банку.
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Для
впровадження
технологій
управління
фінансовою
діяльністюнасамперед необхідно оцінити, які саме технології потрібно
впроваджувати.Проте, перш за все, необхідно визначити з якою метою
впроваджуютьсятехнології та на який результат на «виході» вони спрямовані,
оскількитехнологій, що використовуються банками, дуже багато і вони не
завждиефективно впливають на результати його діяльності. Це може бути
пов’язаноз тим, що технології, які були впроваджені, не використовувалися
банкамиповною мірою або використовувалися лише частково на певному етапі.
Процес
впровадження
технологій
управління
фінансовою
діяльністюбазується на таких положеннях:визначення цілей впровадження
технологій управління фінансовоюдіяльністю (голова правління банку);входом
у процес є вимоги інших бізнес-процесів банку (аналізфінансового стану, аналіз
інформації, оцінка технологій, аналіз потреб втехнологіях ), загальна вимога
при цьому - впровадження технологій, щонеобхідні банку для досягнення ним
стратегічних цілей;виходом із процесу можна вважати повністю впроваджену
технологію,відповідно до вимог банку та досягнення ним запланованих цілей
урезультати впровадження технологій.
Реалізація
процесу
впровадження
технологій
має
на
меті
досягненнянаступних цілей:забезпечення реалізації впровадження технологій
для досягненнязапланованих цілей та виконання поставлених завдань
банком;підвищення прибутковості банку, зокрема покращення нормативних
тапланових позникав.Так, основною метою процесу впровадження та оцінки
технологійфінансовою діяльністю банку є підвищення ефективності управління
банком.
Формування
та
реалізація
фінансового
забезпечення
впровадженнятехнологій
управління
діяльністю
банку
повинно
забезпечуватися поетапно:
1) визначення періоду формування фінансового забезпечення;
2) аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища установи,що
мають вплив на формування фінансових ресурсів;
3)
визначення
періоду
впровадження
технології,
що
повиннозабезпечуватися фінансовими ресурсами;
4) визначення цілей впровадження управлінської технології;
5) визначення ефективності впровадження технологій управління;
6) визначення ризиків та ефективності впливу впровадженихтехнологій
на діяльність установи в цілому;
7) облік показників фінансового стану установи;
8) визначення та оптимізація структури фінансового забезпечення;
9)
реалізація
одного
або
декількох
методів
фінансового
забезпеченняодночасно;
10)
визначення
витрат
на
реалізацію
та
впровадження
управлінськоїтехнології;
11)
забезпечення
ефективного
моніторингу,
контролю
за
фінансовимзабезпеченням впровадження тієї чи іншої технології.
Сьогодні банківські установи постають перед питанням економити
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чивпроваджувати.
Звісно,
впровадження
технологій
потребує
фінансування,частина банківських установ скоротили свої витрати на
придбання тавпровадження технологій, проте частина банків і сьогодні
впроваджуютьсучасні технології та намагаються відповідати сучасним
вимогам, які передними ставить суспільство та стрімкий розвиток
інформаційних технологій.
Впровадження технологій обумовлено і стратегіями банків, проте під
часвпровадження перед банками постає низка проблем. Основними
проблемами,що постають перед банківськими установами є:проблеми
реорганізації та адаптації працівників до нововведень;якісна кадрова підготовка
фахівців;недостатність фінансової інформації щодо вартості технологій,
щовпроваджуються;незацікавленість персоналу та недовіра до впроваджених
технологій;вартість впроваджуваних технологій;ризикованість впровадження
технологій, що передбачає неотриманняочікуваного результату від
впровадження
суб„єктивна
думка
про
значимістьвпроваджених
технологій;обмеженість фінансових ресурсів банку;незадовільна робота
спеціалістів з питань розробки та впровадженнятехнологій в діяльність
банку;значний розрив в часі між розробкою, впровадження та
використаннямтехнологій.
Окремим
блоком
є
проблеми
фінансового
забезпечення
впровадженнятехнологій
управління.
Так,
фінансове
забезпеченнявпровадження технологій в діяльність установ повинно
спрямовуватись настабільне надходження у встановлені строки необхідних
обсягів фінансовихресурсів з метою збалансування потреби в них на кожному
етапівпровадження.
Для забезпечення фінансування управлінських технологій слідвиділити,
існуючі
методи
фінансування
в
банківських
установах,
а
саме:самофінансування,
кредитування,
бюджетні
асигнування,
венчурнефінансування, змішане ризиковане фінансування (інноваційні фонди).
Одним
із
методів
фінансового
забезпечення
впровадження
технологійуправління банківською установою є використання власних
фінансовихресурсів, тобто фінансування відбувається за рахунок власних
коштів,наприклад, чистого прибутку. Даний метод дає змогу покрити витрати
навпровадження технологій управління за рахунок власних коштів, а
такожзабезпечує високу норму прибутку інвестованого капіталу, оскільки
установінепотрібно сплачувати відсотки за використання фінансових ресурсів.
Такожфінансування за рахунок власних коштів має такі переваги, як
підвищенняфінансової стійкості за рахунок додатково сформованого з
прибуткувласного капіталу, а також суттєве зниження ризиків. При цьому
важливим єте, що власні фінансові ресурси виступають не тільки
факторомзабезпечення, а й стимулом для впровадження та використання
установаминових технологій в управління, впровадження інноваційних
продуктів, атакож автоматизованих систем документообігу, управління, аналізу
таконтролю операційної діяльності. Проте слід зауважити, що фінансування
зарахунок власних коштів частіше використовується у випадках,
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колиуправлінська
технологія,
що
впроваджується,
не
потребує
значнихфінансових ресурсів.В свою чергу, такий метод фінансового
забезпечення, як кредитуваннядля банківських установ, означає зменшення
ефективності від впровадженнятехнологій, оскільки установа повинна мати
відповідні показники діяльностіта матеріальне забезпечення, а також стабільні
фінансові ресурси дляотримання позик. Це пов’язано насамперед з тим, що
перед установоюпостають певні зобов’язання по погашенню отриманих позик,
сплатівідсотків по них, зокрема своєчасність сплати в строк позичкових
фінансовихресурсів. Але слід зазначити, що в ринкових умовах воно набуває
всебільшого значення.Такий метод фінансового забезпечення, як бюджетні
асигнування,притаманний банківським установам з державною формою
власності.Оскільки, бюджетні асигнування є формою фінансового забезпечення
зарахунок коштів централізованих державних фондів. Фінансові ресурси,
щовикористовуються з таких фондів не підлягають поверненню та
сплатівідсотків.
У країнах Західної Європи та США широко застосовується такий
методфінансового забезпечення, як венчурне фінансування. Даний
методфінансування використовують для забезпечення фінансування науководослідної роботи, впровадження технологій та здійснюють в двох
основнихформах: 1) за допомогою придбання акцій нових фірм; 2) за
допомогоюнадання кредиту різного виду, звичайно з правом конверсії в акції,
оскільки,капітал, що використовується при венчурному фінансуванні
єдовгостроковою інвестицією, що надається на певний період, при цьому
безбудь-яких гарантій та забезпечення.
Так, для реалізації фінансового забезпечення за допомогою
венчурногофінансування, необхідно визначити потреби у фінансових ресурсах,
оскількивизначення обсягів фінансових ресурсів зумовлене потребою в
адекватномуплануванні венчурного проекту, а їх недостатня кількість
зумовлюєпродовження термінів. Встановлення ризиків є також дуже
важливим,оскільки одним із ризиків венчурного проекту є ризик додаткових
витрат.Перевагами для інвесторів є отримання винагороди відповідно дочастки
володіння звичайними акціями, спільний розподіл фінансових ризиківміж
власниками установи залежно від частки у капіталі, зручні і прості
увикористанні та розрахунках щодо теперішньої і майбутньої вартостіустанови
та часток власності, а також максимальна зацікавленість інвесторіву зростанні
вартості звичайних акцій установи. Проте недоліками такогофінансування є
значні ризики неповернення суми вкладених в установуінвестицій, розподіл
винагороди та її отримання усіма зацікавленимисторонами незалежно від їх
внеску у кінцевий результат.Проте даний метод фінансового забезпечення
може бутиальтернативою для фінансування різних проектів, що
впроваджуються вустанови в порівнянні з банківським фінансуванням, тобто
позиками.
Венчурне фінансування, на сьогоднішній день, для вітчизняних установ,
втому числі і банківських, є не досить поширеним, воно перебуває на
етапіформування, оскільки існує потреба у формуванні законодавчого
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підґрунтя.
Це в майбутньому дасть змогу установам по-перше більш
ширшевикористовувати
фінансові
активи
інвесторів,
по-друге
розширитьінвестиційні можливості, по-третє дасть змогу ефективніше
реалізовувати тавпроваджувати наукові дослідження, зокрема технології, в
діяльністьустанов.
Також слід відмітити, що всі методи фінансового забезпеченняустанови
використовують комплексно, а тому дуже важливо обґрунтувати тавстановити
оптимальне співвідношення між ними. Так, для створенняфінансового
забезпечення слід використовувати і фінансові прийоми, середяких можна
виділити акціонування, фінансове прогнозування, фінансовеінвестування,
фінансове планування та бюджетування, оскільки для того,щоб обрати
найбільш ефективний метод фінансового забезпечення,необхідно знати вартість
кожного з джерел фінансування.
Формування структури фінансового забезпечення є складнимпроцесом,
який залежить від фінансових можливостей кожного з джерелфінансування в
той чи інший період часу, фінансового стану акціонерів, атакож актуальності
впроваджених управлінських технологій в перспективі.
Під структурою фінансового забезпечення впровадження технологій
розуміємо aінансові ресурси, які необхідні для здійснення впровадження
технологій, атакож створений фінансовий потенціал, що забезпечить не лише
впровадження,але й подальше їх використання в управлінні діяльністю банку.
До
основних
принципів
побудови
структури
фінансового
забезпеченняможна віднести мету з якою впроваджується та чи інша
технологія,доцільність впровадження, методи та інструменти фінансового
забезпеченнявпровадження, гнучкість та адаптованість технології в залежності
відвнутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на діяльність
банківськоїустанови, економічна ефективність від впровадження.
Система
фінансового
забезпечення
включає
в
себе
інструментифінансування, методи фінансування, форми фінансування.
Фінансовезабезпечення впровадження технологій може здійснюватися в таких
формах,як власні фінансові ресурси до яких відносять прибуток, уставний
капітал;залучені фінансові ресурси, що включають банківські позики,
інвестиції,венчурні фонди; зовнішні фінансові ресурси, які включать іноземні
інвестиціїта іноземні венчурні фонди; та фінансування за рахунок державних
коштівдержавні банківські установи та НБУ. Вибір оптимального набору
методівaінансового забезпечення є дуже важливим, а тому потрібно аналізувати
всіформи фінансового забезпечення, оскільки використання власних ресурсів
непотребує
значних
витрат,
державні
кошти
використовуються
насампереддержавними банками та НБУ, проте залучені ресурси від інвесторів
чиіноземних фондів потребують додаткових витрат.
Слід
відмітити,
що
фінансове
забезпечення
базується
на
реалізаціїпринципів самоокупності і самофінансування. Самоокупність як
методфінансування означає відшкодування поточних витрат за рахунок
отриманихдоходів. Враховуючи економічну ситуацію, яка склалася на
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сьогоднішнійдень в України, то фінансування впровадження повинно
забезпечуватися впершу чергу за рахунок власних коштів, а в разі їх нестачі за
рахуноккредитних чи інвестиційних ресурсів. Для державних банків
можливефінансування впроваджень за підтримка держави, проте в сучасних
умовахроль бюджетних коштів як джерела фінансування діяльності
державнихбанків є незначною у зв’язку з дефіцитом державного бюджету.
В економічній літературі існують різні оцінки співвідношення
міжвнутрішніми і зовнішніми джерелами фінансування впроваджень
взарубіжних країнах. Проте, частина економістів вважає, що в
розвиненихкраїнах спостерігається формування двох типів співвідношень
міжвнутрішніми і зовнішніми джерелами фінансування впровадження
новітніхтехнологій. Один тип співвідношення внутрішніх і залучених
джерелфінансування характеризується високою долею власних засобів в
загальномуоб'ємі фінансування. Такий тип фінансування використовується в
такихкраїнах, як США, Великобританія та ін.. В свою чергу такі
методифінансування, що відрізняються високою питомою вагою залучених
іпозичкових фінансових ресурсів широко використовуються в Японії.
Так, при забезпеченні впровадження технологій вагоме значення
маєуправління витратами як на впровадження, так і подальше
використаннятехнологій банками. Процес управління витратами припускає не
прагненнядо простого зменшення витрат, а визначення оптимальної
величинисобівартості впроваджених технологій. Визначення оптимальної
величинивитрат включає такі елементи, як планування витрат; планування
капітальнихвкладень; фіксацію рівня витрат; поліпшення вартісних показників
[3]. Доосновних підсистем управління фінансовим забезпеченням
віднесено,фінансові
ресурси,
мобілізацію
фінансових
ресурсів,
їх
накопичення,перетворення та розподіл.
Характерними ознаками фінансового забезпечення є формування
таефективне
використання
фінансових
ресурсів;
фінансування
впровадженнянайбільш ефективних технологій, що значно покращать
показники діяльностіустанови та підвищить її прибутковість; здійснення
заходів щодозабезпечення фінансової стійкості, що в свою чергу впливає на
рівеньфінансового забезпечення.
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Ю.С. Пазюк
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
В статті окреслено основні правові та організаційні засадидобровільного
медичного страхування. Визначено проблеми розвитку добровільного
медичного страхування в Україні та заходи, які б забезпечили вирішення
найбільш важливих з них.
Ключові слова: добровільне медичне страхування, фінансове забезпечення,
страхова компанія, нормативно-правова база, законодавче регулювання.
Постановка проблеми.Динамічний розвиток економіки послуг не може
залишати осторонь такий перспективний ринковий сегмент, як медичнагалузь.
За обмеженості державного фінансування ринкові механізми впевнено
приживаються у сфері надання медичних послуг. Це зумовлює необхідність
залучення можливостей страхового ринку через проведення медичного
страхування, що є одним із пріоритетних фінансових механізмів реформування
системи охорони здоров’я та забезпечення надання вчасної та кваліфікованої
медичної допомоги. Впровадженняпринципів медичного страхування
актуалізує потребу в розробці відповідних економічних законів та правових
важелів з метою формування якісно нової моделі фінансування медицини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Питання правових та
організаційних засад медичного страхування розглядали у своїх працях
вітчизняніі закордонні вчені, а саме: В. Єрмілов[1],В. Євсеєв[3], Н.
Кризина[2],В. Ляхоцький[3], А. Семенова [7],С. Стеценко[8], В. Стеценко [9] та
інші. Та попри їх роботи залишились відкритими питання удосконалення
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системи правового регулювання добровільного медичного страхування в
Україні.
Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку
добровільного медичного страхування в Україні, виявлення основних проблем
функціонування тазаходів, які б забезпечили їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даному етапі
реформування системи охорони здоров’я гостро постало питання активізації
розвитку добровільного медичного страхування та необхідності перегляду
законодавства у цій сфері з метою його гармонізації з потребами вітчизняної
економіки та вимогами Європейського Союзу щодо регулювання даного виду
страхування.
Основу нормативно-правового забезпечення добровільного медичного
страхування в Україні складаютьЗакон України «Про страхування» та Закон
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», окрім того, важливі організаційно-правові норми містяться у
Конституції України, Цивільному кодексі України, Податковому кодексі
України, Бюджетному кодексі України, Сімейному кодексі України та інших
нормативно-правових актах. Основні норми, що визначаються цими
нормативно-правовими
актами
щодо
добровільного
медичного
страхуваннявизначено у таблиці 1.
Конституція України закріплює право кожного на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування [3]. В державних та комунальних
закладах охорони здоров’я медична допомога повинна надаватись безоплатно,
що також визначено Конституцією, але це не виключає можливість
фінансування галузі за допомогою залучення додаткових коштів. Така позиція
дає можливість розвитку співпраці страхових компаній з лікарняними
установами, що потребує подальших пошуків у напрямку визначення правового
поля такої співпраці.Важливим питання залишається узгодження єдиної
стратегії забезпечення розвитку добровільного медичного страхування.
Результати досліджень провідних експертів у сфері організації охорони
здоров’я свідчать про те, що обов’язкова форма медичного страхування
використовується у тих країнах, де основна частка фінансування припадає на
організацію соціального та економічного розвитку. На жаль, в Україні
фінансування галузі охорони здоров’я не відповідає реальним потребам, тому
добровільне медичне страхування може стати одним з механізмів
диверсифікації джерел фінансування медичної галузі.
Відповідно до Закону України «Про страхування» існують дві форми
страхування: обов’язкове, яке здійснюється на основі закону, і добровільне, яке
здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.
Добровільне медичне страхування здійснюється на основі вільного
волевиявлення сторін,його загальні умови та порядок визначаються правила
страхування, що встановлюються страховиком самостійно, але в рамках вимог
законодавства[11].
До особливостей добровільного медичного страхування можна віднести:
- здійснення на основі добровільності, тобто на основі свободи сторін,
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фінансового та економічного інтересу;
- засвідчує особисту потребу страхувальника, який купує страховий
захист;
- умови добровільного медичного страхування визначаються переважно
угодою сторін;
- обмеження строком страхування;
- можливе тільки за своєчасності сплати внесків.
Аналіз Сімейного кодексу доводить, що до змісту категорії права на
здоров’я входить право на медичне страхування, охорону здоров’я та медичну
інформацію[4]. Разом з тим, Програма державних гарантій, що прописані в
Бюджетному кодексі дозволяє чітко визначити обсяги безоплатної медичної
допомоги, послуг громадського здоров’я, розкрити можливості для прозорого
багато джерельного фінансування в охороніздоров’я, у т.ч. реалізувати
потенційні можливості добровільного медичного страхування[1].
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. Згідно ст. 164 Податкового Кодексу до загального
місячного (річного) оподаткування доходу платника податку включається,
зокрема сума страхових платежів (страхових внесків) за договорами
добровільного медичного страхування [8].Прийняття змін до Податкового
кодексу 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 питань, пов’язаних з
визначенням 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.
Усi питання з приводу органiзацiї i порядку добровiльного медичного
страхування, а також умови страхування визначаються пiд час укладання
договору, який з огляду на ст. 981 Цивiльного кодексу України має укладатися
в письмовiй формi або через видавання страхувальниковi страхового свiдоцтва
(полiса, сертифiката)[6].А основні класифікаційні відмінності, ознаки прописані
в Законі України «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак
видів добровільного страхування»[10].Метою Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є створення
правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове
забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових
послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у
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фінансовому секторі України[12].
Таблиця 1
Нормативно-правове забезпечення добровільного медичного страхування
№

Нормативно-правовий акт

1

Конституція України[3]

2

Про страхування[11]

3

Сімейний кодекс
України[14]

4

Бюджетний кодекс
України[1]

5

Податковий кодекс
України[8]

6

Цивільний кодекс
України[16]

7

Про затвердження
Характеристики та
класифікаційних ознак видів
добровільного страхування
[10]
Про фінансові послуги та
державне регулювання
ринків фінансових
послуг[12]

8

Норми, що визначають сутнісні організаційноправові характеристики добровільного медичного
страхування
закріплює право громадян на охорону здоров’я,
медичну допомогу і медичне страхування.
визначає медичне страхування як вид особистого
страхування, який передбачає обов’язок страховика
здійснити
виплату
у
разі
випадку,
що
характеризується як страховий, застрахованої особи
до закінчення дії договору страхування .
визначає державу як основу для забезпечення
створення умов для медичного обстеження,
добровільного особистого страхування тощо.
передбачає програму державних гарантій для
реалізації потенційних можливостей добровільного
медичного страхування.
визначає суму страхових платежів (страхових
внесків) за договорами добровільного медичного
страхування, сплачених будь-якою особою –
резидентом за платника податку чи на його користь.
визначає поняття страхування, форм договорів
страхування, момент набирання чинності договору
тощо.
окреслює характеристику та класифікаційні ознаки
видів добровільного страхування.

встановлює загальні правові засади у сфері надання
фінансових послуг, здійснення регулятивних та
наглядових функцій за діяльністю з надання
фінансових послуг.

*Джерело: систематизовано автором на основі [1; 3; 8; 10; 11; 12;14; 16]

Державна політика розвитку медичного страхування як частина загальної
соціальної та економічної політики України повинна визначати основні
принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу
у сфері соціального захисту населення з урахуванням державних інтересів та
пріоритетів, в т. ч. шляхом підтримки медичного страхування в таких основних
напрямах, як: формування нормативно-правової бази, удосконалення
податкової політики, удосконалення державного нагляду, підвищення
фінансової надійності страховиків, підвищення страхової культури населення,
підготовка та перепідготовка кадрів[4, с. 33].
Реформування вітчизняної системи охорони здоров’я на сучасному етапі
є першочерговим. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні
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відбувається нерівномірно. Проблеми, з якими стикаються страхові компанії,
що займаються добровільним медичним страхуванням, спричинені низкою
чинників, серед яких нестабільна економічна ситуація, недосконалі законодавчі
акти, неузгодженість економічних інтересів суб’єктів страхового ринку тощо.
Аналіз нормативно-правового забезпечення дає змогу визначити основні
проблеми розвитку добровільного медичного страхування та систематизувати
заходи організаційного характеру, які б забезпечили вирішення найбільш
важливих з них, а саме:
- забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у
разі прийняття законодавчих актів з питань обов’язкового соціального
медичного страхування;
- створення умов розвитку добровільного медичного страхування як
ефективного доповнення до обов’язкового соціального медичного страхування,
яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги, понад або
в межах обсягу і рівня, визначених програмами обов’язкового соціального
медичного страхування;
- здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання
страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування
відповідно до бази та ставок, які передбачені до обов’язкового соціального
медичного страхування;
- посилення зацікавленості роботодавців у турботі про збереження
здоров’я своїх працівників шляхом встановлення економічних стимулів та
відрахування коштів на добровільне медичне страхування;
- законодавче врегулювання питання щодо можливості юридичними
особами (роботодавцями) включення витрат на сплату страхових платежів за
договорами добровільного медичного страхування своїх працівників до складу
собівартості продукції;
- підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у
системі добровільного медичного страхування, шляхом встановлення вимог до
їхнього ліцензування відповідно до чітко встановлених критеріїв;
- забезпечення надходження коштів у систему добровільного медичного
страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і
громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та
ціноутворення на медичні послуги;
- забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма
медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного
страхування, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційноправової форми тощо[13,с. 149]:.
Висновки. На сучасному етапі розвиткудобровільного медичного
страхування ефективна система нормативно-правових заходів дозволить
створити умови для найбільш повного задоволення потреб населення в
одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги, зменшить
навантаження на державний та місцеві бюджети та долю тіньової медицини в
системі медичного обслуговування, допоможе уникнути необґрунтованих
витрат на надання зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового
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прибутку, підвищить фінансовий стан працівників медичних установ. Дуже
важливо, щоб Україна стимулювала розвиток добровільного медичного
страхування та страхової медицини, нової системи надання медичної допомоги,
введення платної медицини та системи оплати за надані послуги перейняла
позитивний світовий досвід та врахувала ті помилки, через які пройшли інші
країни.
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А.М. Паламарчук
здобувач освітнього ступеня "магістр" ВТЕІ КНТЕУ
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ
ПРОЦЕСОМ
Досліджено проблему взаємодії державного і ринкових регуляторних впливів.
Окреслено пріоритетні напрями управління конкурентним процесом в Україні.
Ключові слова: економічна конкуренція, державне регулювання економіки,
конкурентна політика.
Постановка проблеми. Встановлення партнерських відносин держави з
іншими суб’єктами господарської діяльності стало в останнє десятиріччя
одним з основних завдань як багатьох національних урядів, так і міжнародних
організацій.
Як
свідчить
сучасний
світовий
досвід,
досягнення
конкурентоспроможного стану економіки неможливо без забезпечення
раціонального балансу між державним регулюванням економічних процесів і
саморегуляцією внутрішнього ринку. Слабка неефективна держава, не
спроможна забезпечити всеосяжне й довгострокове бачення прийняття
стратегічних рішень з урахуванням усіх можливих політичних, соціальних,
економічних та інших наслідків, не лише уповільнює процес формування
ринку, а й призводить до згортання активної діяльності у соціальній сфері,
спричиняє гальмування людського розвитку, стає небезпечною і для
суспільства, і для підприємців.
Законодавче забезпечення захисту економічної конкуренції є невід’ємним
елементом соціально-економічної системи як у країнах з розвиненою ринковою
економікою, так і в економіках транзитивного типу. Практика застосування
відповідних нормативно-правових актів в економічних системах з різними
механізмами реалізації конкурентної політики, дозволяє виділити інституційні
передумови, необхідні для створення ефективного конкурентного середовища.
У цьому сенсі створення нового типу відносин у суспільстві, залишається
особливо актуальним завданням для країн з трансформаційним типом
економіки, у тому числі й для України. Проблема полягає в тому, що окремими
державними діячами і вченими неправильно тлумачиться ідея відносного
скорочення державного втручання в економіку загалом, й регулювання
конкурентного процесу зокрема. Навпаки, в умовах трансформаційних
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перетворень в Україні діє доведений принцип, обґрунтований науковими
дослідженнями: чим більше країна відстає економічно, тим більш впливовою
має бути роль державного управління (регулювання) в сфері економіки, та її
матеріальної основи – підприємництва [1, с. 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам взаємодії
державного і ринкових регуляторних впливів присвячені праці прихильників
різних наукових шкіл. У процесі історичного розвитку економічні ідеї
науковців трансформувались та еволюціонували залежно від економічних
реалій свого часу.
Компаративний аналіз наукових здобутків лібералізму, кейнсіанства,
неолібералізму,
неокейнсіанства,
інституціоналізму
дає
можливість
систематизувати сфери впливу держави на підприємницький сектор, серед яких
важливе місце посідає стимулювання та підтримка конкуренції, усунення
наслідків недобросовісної конкуренції. Окремі аспекти формування
конкурентної політики держави в умовах трансформаційних перетворень
висвітлені у дослідженнях О.С. Білокрилової, І.В. Бережного, В.В. Вольчика
[2], А.А. Костусєва [3], Г.M. Лозової [4], Н.Л. Михальчишина [5].
Мета статті – на основі дослідження проблеми взаємодії державного і
ринкових регуляторних впливів окреслити пріоритетні напрями управління
конкурентним процесом в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інститут конкуренції відноситься до
базових інститутів національної економіки, який передбачає чесне змагання
товаровиробників за зміцнення їхніх позицій на товарних ринках, та потребує
погодження спільних правил взаємодії на ринку, що знаходить відображення у
конкурентній політиці. Система інститутів конкуренції характеризує
інституційну підсистему суспільних відносин, в основу яких покладене широке
суперництво за участі виробників, постачальників, посередників, споживачів та
інших потенційних учасників ринку. Така система є складною конфігурацією
елементів і підсистем формальних та неформальних інститутів, що покликані
захистити і підсилити розвиток конкуренції.
Стан повної конкуренції, за якого діють всі умови конкуренції (наявність
на ринку багатьох продавців та багатьох покупців; пропозиція тих товарів,
кожен з яких має замінники, які також пропонуються на ринку; відсутність для
суб’єктів господарювання обмежень щодо входження на ринок), досягається не
завжди і не на всіх ринках. Іноді на ринках виникає стан монополії, за якого:
 весь або переважна більшість обсягу певного товару/послуги
пропонується одним суб’єктом господарювання (державної чи приватної форми
власності);
 частка кожного споживача у обсязі споживання цього товару є
несуттєва;
 товар, який пропонується, не має близьких замінників;
 для суб’єктів господарювання існують обмеження щодо входження на
ринок цього товару (вхідні бар’єри).
Слід зазначити, що окремі ринки за своєю природою є апріорі
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неконкурентними. Це так звані ринки у стані природної монополії. Вони
посідають надзвичайно вагоме місце в економіці більшості країн світу. До їхніх
сфер належить широкий перелік надзвичайно важливих видів господарської
діяльності, продукція яких є вкрай потрібною як для розвитку виробництва, так
і для задоволення першочергових суспільних потреб [6, с.243].
Складність і суперечливість, іманентно притаманні природним
монопольним ринкам, об'єктивно зумовлюють необхідність формування
механізму державного регулювання, незалежно від організаційно-правової
форми суб’єкта господарювання та системи антимонопольних заходів.
Регуляторна політика оцінюється з точки зору підвищення економічної
ефективності та врахування суспільної мети [7, с.31-37.].
Природні монополії національної економіки України є сектором, де
відбувається жорстке регулювання результатів їхньої діяльності. Подібна
практика державного контролю за діяльністю монопольних утворень є у
більшості розвинених країн. Основна мета такого регулювання полягає у
захисті інтересів споживачів та передбачає забезпечення їх якісними товарами
чи послугами за прийнятними цінами [8, с.108].
У практиці регулювання природних монополій застосовують кілька
методів боротьби з їхньою неефективністю: державне підприємництво
(поєднання різних форм власності у межах державного сектора); “ідеальні
рішення” (регулювання доходності природних монополій шляхом контролю за
ціноутворенням, витратами та якістю продукції); конкуренція між
претендентами за право на виробництво або обслуговування (найчастіше
проведення торгів у формі конкурсу за виключні права на постачання певного
товару чи надання послуги); метод невтручання (саморегулювання).
Кожна держава повинна обирати індивідуальну стратегію державного
регулювання природних монополій залежно від її соціально-економічного та
технічного розвитку і національних традицій. При цьому кожну стратегію
державної регуляторної діяльності природних монополій потрібно постійно
переглядати та удосконалювати.
На відміну від апріорі неконкурентних ринків у стані природної
монополії, окремі конкурентні ринки можуть бути перетворені у неповністю
конкурентні через встановлення на них монопольного становища одного або
кількох суб’єктів господарювання.
Причиною виникнення монопольного становища на ринку є існування або
встановлення ззовні бар’єрів для входження нових суб’єктів господарювання на
цей ринок. Існування таких бар’єрів та обмеження кількості суб’єктів
господарювання на певному ринку є також і причиною неспроможності
ринкового механізму самому “знайти” рівноважні ринкові ціни.
Під вхідними бар’єрами часто розуміється надання державою окремому
або групі суб’єктів господарювання ексклюзивного права на провадження
певного виду господарської діяльності і нормативне встановлення обмежень чи
навіть заборон іншим суб’єктам займатися цим видом діяльності. Ці вхідні
бар’єри можуть мати форму ліцензування, акредитації, надання привілеїв,
захисту авторських прав, тобто є законодавчими бар’єрами. Однак вхідними
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бар’єрами можуть бути і абсолютна перевага певного суб’єкта господарювання
у вартості продукції, монопольне володіння всім обсягом ресурсу, необхідного
для виробництва товару, потреба у значних початкових інвестиціях чи капіталі,
а також високі транспортні витрати або взагалі „нетранспортабельність”
окремих товарів, що зумовлює створення місцевих монополій.
Окремою проблемою є монопольна діяльність держави, яка часом є
виправданою, як у випадку надання адміністративних послуг, а часом – ні,
наприклад, коли товар чи послуга, які монопольно пропонуються державою,
можуть бути запропоновані на ринку суб’єктами господарювання.
Демонополізація економіки відбувається різними шляхами і залежно від
особливостей монополізованих ринків для її проведення застосовують такі
способи:
1) децентралізацію управління, зменшення кількості галузевих органів
виконавчої влади;
2) зниження або усунення бар’єрів, які обмежують вступ господарюючих
суб’єктів на існуючі ринки;
3) стимулювання вступу на монополізовані ринки нових господарюючих
суб’єктів;
5) ліквідація державних організаційних структур монопольного типу.
Оскільки, основним змістом сучасного етапу антимонопольної політики в
Україні є захист уже створеного конкурентного середовища, підвищення
ефективності функціонування існуючих конкурентних відносин, можна
говорити про процес трансформації антимонопольної політики держави у
конкурентну політику, а антимонопольного законодавства – в конкурентне
законодавство, тобто систему заходів держави щодо створення та розвитку
конкурентного середовища,
регулювання конкурентних відносин i
конкурентного процесу з метою підтримки та заохочення економічної
конкуренції, боротьби з негативними наслідками монополізму, захисту
законних інтересів підприємців i споживачів, сприяння розвитку цивілізованих
ринкових відносин, створення конкурентоспроможного вітчизняного
виробництва
Але проблема демонополізації в Україні на сьогодні не втратила свою
актуальність, а тому при належному обґрунтуванні має здійснюватися у
відповідних сферах виробництва. На жаль, слід констатувати, що попри всі
зусилля держави проблеми подальшої монополізації суспільного виробництва
залишаються надзвичайно гострими. Монополізм у явному чи прихованому
вигляді
сьогодні
процвітає
в
Україні.
Серед
монополізованих
загальнодержавних ринків переважають тi, для яких характерні високі бар’єри
входження внаслідок значної фондомiсткостi, а також обмеженості ресурсів.
Причому, надзвичайно загрозливою є тенденція до швидкого зростання
монополізації таких послуг та високого рівня корупції при їх здійсненні, що є
результатом недофінансування державних органів та низького рівня контролю
за цими питаннями з боку держави [9, с. 25-27].
На основі виділення функціональних рівнів структури інституційної
системи [4, с.45], можна виділити інститути, що чинять безпосередній або
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опосередкований вплив на конкурентне середовище у нашій країні (рис. 1).
У науковій літературі можна знайти різні підходи до трактування терміну
“конкурентна політика”. При чому останній часто прирівнюється до терміну
“антимонопольна політика”, що означає виконання заборонних заходів проти
антиконкурентної поведінки. Однак, у програмі конкурентної політики не
завжди має місце першочергове виконання заходів антимонопольного
характеру. Конкурентна політика включає в себе цілий комплекс державних
заходів, направлених на створення та захист конкурентного середовища,
здійснення профілактики та безпосереднє припинення порушень конкурентного
законодавства, сприяння розвитку добросовісної конкуренції на товарних
ринках [10].
У свою чергу, конкурентне середовище – це складна економічна
категорія, яка характеризує взаємодію окремих суб'єктів господарювання,
держави, інститутів колективного захисту, факторів зовнішнього і
внутрішнього впливу на умови економічної діяльності, що визначають
відповідний рівень економічного суперництва та вагомість впливу окремих
економічних агентів на загальну ринкову ситуацію. У межах конкурентного
середовища конкурентні відносини регулюються антимонопольними органами
й іншими уповноваженими органами управління, як державними, так і
недержавними [5].
Кожен орган в системі управління конкурентним процесом, незалежно від
статусу й обсягів фінансування, повинен визначати цілі та завдання для їхнього
виконання. В іншому випадку існує ризик зростання претензій з боку різних
суб’єктів економічної системи, чи то у формі скарг від споживачів або
підприємців, або ж вимоги вжити заходів з боку органів державної влади,
наприклад, міністерств та відомств. Особливо актуально це для країн з
транзитивною економікою, оскільки процес реформування в них, зазвичай,
починається з обмеженої кількості фінансових ресурсів та недостатньої
кількості спеціалістів, компетентних у нових умовах. Відтак пріоритетними
напрямами управління конкурентним процесом в Україні є наступні.
1. Дослідження вихідних умов. Процес прийняття рішень стосовно того як
найкраще використати наявні ресурси повинен базуватися на дослідженні
специфічних для кожної країни вихідних умов, зокрема, економічних та
політичних. При цьому первісна оцінка повинна здійснюватись не тільки
іноземними експертами, а й місцевими науково-дослідними установами та
фахівцями, що важливо для успішного формулювання стратегії формування
конкурентної політики в країні.
2. Збалансоване застосування інструментів конкурентної політики.
В економічних системах транзитивного типу можуть використовуватись
різні методи для покращення конкурентного середовища. При цьому в повному
наборі всіх можливих інструментів конкурентної політики, антимонопольні
заходи далеко не завжди є основними. Так, до методів здійснення конкурентної
політики зараховують: правові (прийняття відповідних законодавчих та
нормативно-правових актів); організаційно-контрольні (розроблення та
організація виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенню
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конкурентного законодавства; проведення моніторингу,
перевірок,
призначення експертизи); адміністративно-імперативні (примусовий поділ
суб’єктів господарювання, застосування санкцій, накладення штрафів);
профілактично-роз’яснювальні (інформування, внесення пропозицій, надання
рекомендацій, попередніх висновків стосовно порушень, роз’яснення щодо
кваліфікації порушень) [11, с. 138-139].
3. Узгодження зобов’язань з можливостями. У країнах з транзитивним
типом економічної системи існує широкий вибір державних інструментів
(регуляторів), а також механізмів їх застосування. Що стосується
конкурентного правозастосування, таким країна доцільно було б обрати
стратегію, вихідним пунктом якої є введення основних заборон на найбільш
небезпечні горизонтальні обмеження входу на ринок, такі, як змови на торгах, з
часом доповнивши їх іншими заходами заборонного характеру. Крім того,
країна може розробити більш детальний набір антимонопольних заходів,
наголосивши при цьому на найпростіших завданнях першочергової важливості,
а потім, в міру збільшення можливостей інституцій конкурентної системи,
поступово перейти до розв’язання більш складних та ресурсномістких завдань.
Гарним прикладом є включення на початковому етапі розвитку до обов’язків
конкурентної служби реалізацію правоохоронної функції. Адже для того, щоб
стати фахівцями в області конкурентного правозастосування, працівникам
конкурентних органів необхідно буде спочатку набути досвіду в розслідуванні
та забезпеченні стану законності у судовому порядку.
У випадку, якщо власних ресурсів у країні недостатньо, а іноземна
допомога з певних причин є обмеженою чи недостатньою, доцільно розпочати з
проведення конкурентної політики, заснованої на пропагуванні та
просвітництві з введенням чітко визначеного переліку заборон на дії
антиконкурентного характеру. Подальший розвиток конкурентної політики
буде здійснюватися по мірі зростання відповідних можливостей та ресурсного
забезпечення. Як варіант можна запропонувати розмежувати у часі фази
розроблення та імплементації певного нормативно-правового акту, при цьому
другу фазу можна буде відкласти до моменту, коли сформуються відповідні
умови в національній економіці. Рішення про перехід від початкової системи
конкурентної політики до більш комплексного її варіанту повинно прийматися
на основі переконливого обґрунтування наявних можливостей для її належного
виконання.
Новостворені
інституції
в
системі
конкурентного
правозастосування повинні з обережністю видавати розпорядження, які можуть
створити надмірний адміністративний тягар. Прикладом може слугувати
проектування порядку контролю за концентрацією. Однією зі складових при
формуванні такого контрольного режиму є визначення граничного значення
обсягу діяльності, після якого фірма буде зобов’язана звітувати перед
конкурентною інституцією про свої операції. Встановлення дійсно
обґрунтованого порогового значення тісно пов’язано з ресурсним
забезпеченням кожної, окремо взятої служби. Доведено, що такий аналіз є
найбільш ресурсномістким видом діяльності для новоствореної конкурентної
інституції.
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Законодавство
про
ціноутворення

Законодавство
про захист
прав
споживачів

Законодавство
про розвиток
малого та
середнього
бізнесу

Законодавство
про
приватизацію

Законодавство
про природні
монополії

Законодавство
про захист
конкуренції

Конституція
України

Перший рівень – формальні інститути (норми примусу, закони, інструкції, регламенти тощо).

Другий рівень – неформальні інститути (соціальний устрій і моральні норми поведінки людей у суспільстві, модифіковані форми формальних
інститутів, норм і правил, зовнішні стандарти контролю).
Правила професійної етики конкуренції для окремих галузей

Міжнародні рейтинги, які характеризують рівень захисту
конкуренції у країні

Третій рівень – Правила, звичаї та ментальні традиції у сфері конкуренції.

Четвертий рівень – суб’єкти господарювання, організації, установи.

Політичні:
– Президент України;

Соціально-економічні:
– громадські організації
захисту конкуренції;

– Верховна Рада України;

– профспілки;

– Кабінет Міністрів;

– об’єднання
підприємців.

– Фонд державного майна;
– Антимонопольний комітет та його територіальні підрозділи;

Правові:
– Вищий арбітражний суд;
– судова система;
– адміністративні колегії
Антимонопольного комітету.

Рис. 1. Функціональні рівні структури інститутів конкуренції в Україні

– місцеві органи самоврядування
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Організації, які встановлюють занижене граничне значення, будуть
потерпати від надмірного обсягу документів по угодах, що підлягають перевірці.
Встановлення ж завищеного граничного значення може бути виправдано лише для
інституцій з суттєвим браком ресурсів, що дозволить останнім зосереджувати
увагу лише на питаннях першочергової важливості.
4. Передбачення та врегулювання зовнішніх вимог. Порівняння практики
функціонування різних конкурентних режимів дозволяє з упевненістю
стверджувати, що практично кожна конкурентна служба буде протистояти
специфічним видам проблем свого відомства у перші десятиріччя своєї діяльності.
Ці проблеми в цілому будуть включати: позови до суду з метою протистояння
здійсненню конкурентними інституціями деяких функцій та звернення до
національних органів законодавчої влади із закликами обмежити повноваження та
обов’язки конкурентної служби.
На ранніх етапах діяльності конкурентній службі варто очікувати, що їй
доведеться захищати права, зокрема, право вимагати надання документів або
іншої інформації від фізичних та юридичних осіб, право тлумачити масштаби та
значення основних заборон у сфері конкурентного законодавства, право
виконувати вимоги, що пред’являються чинними стандартами адміністративної
процедури, а також право накладати штрафи. Оскільки такі проблеми майже
неминучі, органи захисту конкуренції повинні розробляти власні ініціативи з
метою упередження подібних нападів. Конкурентна служба також повинна
найняти принаймні декількох юристів, які мають суттєві навики в
адміністративній практиці, здатних допомогти у досудовому захисті таких
ініціатив.
Висновки. Жодна система захисту економічної конкуренції не може
залишатися в стаціонарному стані тривалий час, оскільки динамічні зміни в
економічному житті, політичних умовах, перегляд фундаментальних положень
економіки та права, потребують відповідного коригування основних напрямів
конкурентної політики та заходів її реалізації. Вдосконалення організаційноправового впливу, тобто необхідність забезпечення оптимального балансу між
державним регулюванням економічних процесів і ринковою саморегуляцією за
допомогою запровадження відповідних організаційних та правових інструментів,
видається однією з найбільш актуальних проблем сьогодення української
економічної реформи.
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Я.О. Підгорняк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ВІДНОСИН
У статті подано у вигляді пропозицій основні шляхи узгодження інтересів
суб’єктів міжбюджетних відносин в умовах переформатування бюджетної
системи. Використання методів моделювання встановили, що різні види
міжбюджетних трансфертів викликають зміну інтересів суб’єктів
міжбюджетних відносин і спричиняють узгодження цих інтересів або конфлікти
між ними
Ключові слова: інтерес, конфлікт, базова дотація, реверсна дотація,
міжбюджетні відносини.
Узгодження інтересів є необхідною умовою забезпечення ефективності
механізму регулювання міжбюджетних відносин. Регулювання міжбюджетних
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відносин на основі узгодження інтересів сторін дозволяє на основі зацікавленості
як регіональної, так і державної влади ефективно використовувати наявні ресурси
для досягнення спільних цілей розвитку. Конфлікти, що виникають в бюджетній
сфері між її учасниками, навпаки, стримують соціально-економічний розвиток
регіонів, знижують якість виконання покладених на державні органи влади
функцій та завдань та ефективну реалізацію бюджетної державної політики. Тому
регулювання міжбюджетних відносин засновується на ефективній взаємодії
органів центральної влади та місцевого самоврядування.
Сутність економічних інтересів і проблема взаємодії економічних суб’єктів
розглядаються багатьма вченими як передумова розвитку соціально-економічних
систем різного масштабу. Проте проведений аналіз підходів до регулювання
міжбюджетних відносин засвідчив, що жодний з них не враховує інтереси органів
державної влади та місцевого самоврядування. В економічній літературі
розглядаються зокрема проблеми розмежування дохідних джерел, видаткових
повноважень, удосконалення методики розрахунку обсягу міжбюджетних
трансфертів, шляхи забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів та
вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів [2; 3; 5; 6]. Однак при цьому не
враховуються власні інтереси органів місцевого самоврядування, їх реакція на
отримання міжбюджетних трансфертів та можливі конфлікти з інтересами
центральної влади. Це зумовило необхідність розробки підходу до оцінювання
ступеня узгодженості цих інтересів, який дозволяє органічно поєднати фіскальні
інтереси держави з інтересами регіонів і територіальних громад, забезпечивши їх
рівноправну участь у бюджетному процесі.
Цілю статті є пошук оптимальних шляхів узгодження інтересів суб’єктів
міжбюджетних відносин в сучасних умовах формування бюджетної системи
держави.
Сучасні підходи до регулювання міжбюджетних відносин ґрунтуються на
фундаментальних положеннях механізму узгодженості інтересів суб’єктів
міжбюджетних відносин, які розкрито у працях вітчизняних вчених
В. Андрущенко, Н. Бак, О. Василик, І. Волохова, В. Дем’янишин, В. Дорош,
А. Єпіфанов, В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, В.
Опарін, Ю. Остріщенко, К. Павлюк, Ю. Пасічник, В. Пилипів, С. Слухай,
Л. Тарангул, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій.
Оцінка ступеня погодженості інтересів є складним процесом, що вимагає
визначення сутності поняття «інтерес» та виявлення найбільш значимих інтересів
суб’єктів міжбюджетних відносин. Поняття «інтерес» походить від лат. «interest»
(має значення, важливо) та означає предмет зацікавленості, бажання й
спонукальних мотивів дій економічних суб'єктів [6]. Під інтересом суб’єктів
міжбюджетних відносин пропонується розуміти їх мотиви в соціальноекономічній сфері, що реалізуються в рамках здійснення їхньої бюджетної
політики. Тоді узгодження інтересів представляє собою процес аналізу
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можливостей держави формувати й реалізовувати таку систему регулювання
міжбюджетних відносин, що дозволяє консолідувати «односпрямовані», тобто
співпадаючі або взаємодоповнюючі один одного інтереси суб’єктів
міжбюджетних відносин, а також згладжувати конфлікти інтересів, що є
«різноспрямованими». Залежно від обраного механізму розподілу міжбюджетних
трансфертів різних видів може бути або досягнуте узгодження інтересів сторін,
або, навпаки, загострений конфлікт між ними, що виникає при розподілі
бюджетних доходів і витрат. В обох випадках міжбюджетні трансферти, що
надаються із державного бюджету, враховують індивідуальні особливості і цілі
всіх суб’єктів регулювання міжбюджетних відносин, тому саме їх варто
розглядати як ефективний інструмент узгодження інтересів сторін.
Розглядаючи інтереси суб’єктів міжбюджетних відносин, необхідно
зазначити, що можливі ситуації, коли інтереси центральної та регіональної влади,
що здійснюють бюджетну політику, збігаються та взаємодоповнюють один
одного, і ситуації, коли виникає невідповідність або конфлікт інтересів. У цьому
зв’язку можна виділити односпрямовані, різноспрямовані та загальні інтереси.
Так, загальною метою регулювання міжбюджетних відносин як на державному,
так регіональному рівні, є забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів.
Проте, відображаючи агреговані інтереси населення, що проживає на відповідній
території, органи центральної влади та місцевого самоврядування мають власні
інтереси, обумовлені прагненням ефективно реалізовувати покладені на них
повноваження.
Різноспрямованість і досить суперечливий характер інтересів у своєму
прояві може приводити до конфлікту взаємодіючих сторін. Так, спрямованість
державної політики на зростання обсягу доходів державного зведеного бюджету
цілком узгоджується з інтересами органів місцевого самоврядування,
орієнтованими на забезпечення фінансової самостійності, підвищення обсягу
податкових та неподаткових доходів. Проте, інтерес центральних органів влади,
пов’язаний з вирівнюванням бюджетної забезпеченості із використанням
мінімального обсягу міжбюджетних трансфертів не співпадає з інтересами
регіональної влади, яка в умовах відсутності бюджетних обмежень намагається
отримати максимально можливий обсяг фінансової допомоги з бюджету.
Найпоширенішими проявами конфліктів в Україні є: відсутність
рівноправних, партнерських відносин між центром і регіонами; намагання центру
зберегти управлінську вертикаль, поширення практики втручання органів
державної влади у сферу компетенції місцевого самоврядування, у тому числі й
методами «ручного управління»; протиріччя між офіційно проголошеними
державою пріоритетами соціально-економічного розвитку та власними інтересами
регіонів [4, с. 195–196].
На рівні «місцеве самоврядування» – «регіон» найбільшого поширення в
Україні набули такі конфлікти: нераціональний та нечіткий розподіл повноважень
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між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади;
недосконалість міжбюджетних відносин та відсутність гарантованих і стабільних
джерел формування доходів місцевих бюджетів [4, с. 196].
Виходячи з цього запропоновано підхід до оцінки ступеня узгодженості
інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин щодо перерозподілу фінансових
ресурсів на основі їх розмежування за рівнями бюджетної системи, аналізу впливу
різних видів міжбюджетних трансфертів на інтереси суб’єктів міжбюджетних
відносин і визначення умов їх узгодження. Це дозволяє виявити можливі
конфлікти інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин, зумовлені використанням
різних видів міжбюджетних трансфертів, і знайти шляхи їх розв’язання.
В процесі регулювання міжбюджетних відносин врахувати всі види
інтересів сторін неможливо, тому передбачається виявлення тільки базових
інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин. Інтереси державних органів влади
полягають у стабільному соціально-економічному розвитку країни відповідно до
державних пріоритетів; зростанні обсягу доходів зведеного бюджету держави в
поточному періоді та середньостроковій перспективі; ефективній реалізації
покладених функцій; горизонтальному вирівнюванні бюджетної забезпеченості
регіонів. Інтереси місцевих органів влади проявляються у розвитку територій
відповідно до регіональних пріоритетів; зростанні обсягу доходів місцевого
бюджету; ефективній реалізації покладених функцій.
Використання методів моделювання дозволило встановити, що різні види
міжбюджетних трансфертів викликають зміну інтересів суб’єктів міжбюджетних
відносин і спричиняють узгодження цих інтересів або конфлікти між ними (табл.
1).
Найбільший вплив на зміну інтересів органів центральної влади та місцевого
самоврядування мають дотації вирівнювання (базові дотації). Так, під час
використання цього інструменту регулювання міжбюджетних відносин органи
місцевого самоврядування більше не зацікавлені в максимізації отриманих на їх
території податкових і неподаткових доходів. Виникає зацікавленість в отриманні
максимально можливого обсягу дотацій на безповоротній і безкоштовній основі,
які можуть бути використані на власний розсуд без застосування будь-яких
обмежень та вимог щодо їх діяльності. В цих умовах органи місцевого
самоврядування можуть навіть штучно занижувати доходи та завищувати видатки,
а саме доходи і видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів.
Незацікавленість місцевої влади в збільшенні доходів місцевих бюджетів за
рахунок податкових і неподаткових надходжень в умовах використання дотацій
вирівнювання вступає в конфлікт з інтересом центральної влади, пов’язаним із
максимізацією доходів зведеного бюджету.
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Таблиця 1. Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на інтереси
суб’єктів міжбюджетних відносин
Рівні
суб’єктів

Інтереси суб’єктів
міжбюджетних відносин

Регіон ІR Розвиток відповідно до
регіональних пріоритетів І1
Зростання обсягу доходів
місцевого бюджету І2
Ефективна реалізація
покладених функцій І3
Агрегований інтерес
регіонального бюджету
Держава
ІS

Розвиток відповідно до
державних пріоритетів І1

Функція інтересів без
використання
міжбюджетних
трансфертів
І1 (p1, p2, …, px) → max

Функція інтересів з
використання
міжбюджетних
трансфертів
І1 (p1, p2, …, px, Sbviy) →
max

І2 (NR, NNR) → max

І2 (NR´, NNR´, Т) → max

І3 (f1, f2, …, fm) → max

І3 (f1, f2, …, fm, Sbvss) →
max
ІR = I1 + I2 + I3 → max

І1 (p1´, p2´, …, px´) → max І1 (p1´, p2´, …, px´) → max

Зростання обсягу доходів
І2 (NS, NNS, NR, NNR) → І2 (NS, NNS, NR, NNR) →
зведеного бюджету держави
max
max
І2
Ефективна реалізація
І3 (f1´, f2´, …, ft´) → max
І3 (f1´, f2´, …, ft´) → max
покладених функцій І3
горизонтальне вирівнювання
І4 = (З, Dv) → min
бюджетної забезпеченості
територій І4
Агрегований інтерес
ІS = I1 + I2 + I3 → max
ІS = I1 + I2 + I3 →max
державного бюджету
І= I4 (З, Dv) → min

Умовні позначення: p1, p2, …, px (p1´, p2´, …, px´) – пріоритети регіонального (державного)
розвитку; NR (NS) – обсяг податкових доходів регіонального (державного) бюджету; NNR,
(NNS) – обсяг неподаткових доходів регіонального (державного) бюджету; f1, f2, …, fm (f1´, f2´,
…, ft´) – функції органів регіональної (державної) влади; Sbviy – субвенції інвестиційного
характеру; NR´, NNR´ – обсяг податкових та неподаткових доходів регіонального бюджету, що
дозволить уникнути вилучення доходів до державного бюджету; Т – надходження міжбюджетних
трансфертів; Sbvss – субвенції соціального характеру; З – регіональна бюджетна забезпеченість;
Dv – дотації вирівнювання.

Крім того, центральні органи влади традиційно використовують дотації з
метою вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів та збалансованості
бюджетів нижчого рівня. У загальному випадку інтерес центральних органів
влади, що розподіляють дотації, полягає в тому, щоб досягти поставленої мети,
використовуючи мінімум бюджетних коштів. Саме тому в процесі регулювання
міжбюджетних відносин на державному рівні виникає додатковий інтерес,
пов'язаний із досягненням встановленого мінімального рівня бюджетної
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забезпеченості одержувачів дотацій із використанням мінімального обсягу
дотацій. Таким чином, розподіл дотацій на вирівнювання бюджетної
забезпеченості може розглядатися як процес, що у загальному випадку не тільки
не забезпечує узгодження інтересів сторін, але й спричиняє конфлікти інтересів в
бюджетній сфері.
Для узгодження інтересів та запобігання конфліктів у випадку використання
дотацій пропонується використовувати їх не тільки для вирівнювання бюджетної
забезпеченості регіонів, але і з метою стимулювання місцевих бюджетів до більш
ефективного використання фінансових ресурсів, підвищення обсягу податкових і
неподаткових доходів, досягнення інших якісних або кількісних результатів.
При цьому інтерес держави спрямований на максимізацію доходів
зведеного бюджету, важливою складовою яких є податкові NR і неподаткові
доходи NNR всіх місцевих бюджетів. Таким чином, у цьому випадку окремі
змінні, що визначають інтереси центрального та регіонального рівнів, збігаються,
а отже забезпечується процес узгодження інтересів в рамках розподілу
міжбюджетних трансфертів даного виду
Регіон = І2 (NR, NNR, T) → max
(1)
Держава = І2 (NS, NNS, NR, NNR, T) → max

(2)

Особливим видом міжбюджетних трансфертів, який використовується на
підставі Бюджетного кодексу України, є реверсні дотації – кошти, що передаються
до державного бюджету з місцевих бюджетів, що в зарубіжній практиці отримали
назву «від'ємних» трансфертів. Вони перераховуються із бюджетів найбільш
фінансово стабільних і розвинених регіонів до державного бюджету з метою
подальшого
перерозподілу
бюджетних
коштів
між
регіонами,
які
характеризуються недостатнім обсягом податкових і неподаткових доходів для
фінансування своїх повноважень.
Реверсні дотації є потенційним фактором виникнення бюджетних
конфліктів, що закладений у самій системі регулювання міжбюджетних відносин.
Цей механізм передбачає вилучення перевищення суми бюджетних доходів над
бюджетними видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, створює ситуацію, коли розумний економічний суб'єкт не буде
прагнути до перевищення цієї межі. У зв’язку з цим у місцевих органів влади
виникає зацікавленість у підтримці такого максимально можливого рівня
бюджетної забезпеченості, при якому до них не буде застосований механізм
реверсних дотацій.
Використання реверсних дотацій провокує конфлікт фінансових інтересів і
може розглядатися як інструмент «де стимулювання» регіонів, у яких, у випадку
використання такого методу регулювання міжбюджетних відносин, формується
зацікавленість у тому, щоб показники бюджетної забезпеченості не досягали того
250

рівня, коли вони будуть змушені перераховувати частину коштів у державний
бюджет, що, у свою чергу, провокує неефективні фінансові рішення при
формуванні доходів місцевих бюджетів.
Вплив реверсних дотацій проявляється досить сильно: замість
зацікавленості в збільшенні податкових і неподаткових доходів до максимального
рівня (NR, NNR) формується зацікавленість в їх зростанні до певної межі (NR´,
NNR´), тобто до такого обсягу надходжень, що дозволить уникнути вилучення
доходів у державний бюджет, при цьому забезпечивши найбільш можливий обсяг
доходів місцевого бюджету. Дестимулюючий вплив реверсних дотацій
підтверджується тим фактом, що кожним роком збільшується кількість
дотаційних місцевих бюджетів та зменшується кількість бюджетів, що передають
надлишок коштів до державного бюджету.
У випадку відсутності реверсних дотацій державні та регіональні інтереси
узгоджуються більш повно, тому, на наш погляд, при наявності такої можливості
державі слід відмовитися від даного методу регулювання міжбюджетних
відносин. Виключення може становити м. Київ, який має спеціальний статус та
непорівняно великі доходи бюджету.
Розглядаючи основні види субвенцій – на здійснення державних програм
соціального захисту (соціальні) та на виконання інвестиційних проектів
(інвестиційні), необхідно відзначити їх різний вплив на інтереси органів
місцевого самоврядування. Так, розподіл субвенції на виконання інвестиційних
проектів здійснюється на підставі формалізованих параметрів, що базуються на
фактичних та прогнозних показниках економічного та соціального розвитку
відповідної території (стаття 105 БКУ [1]), тому вони напряму впливають на вибір
пріоритетів регіонального розвитку. Розподіл субвенцій відповідно до пріоритетів
регіонального та державного розвитку, визначених у відповідних програмах
соціально-економічного розвитку територій, сприяє узгодженню інтересів сторін
(табл. 2).
Якщо обрані на рівні держави пріоритети підтримані і включені в програми
соціально-економічного розвитку територій, державні інтереси узгоджуються із
регіональними, а субвенції в цій ситуації дозволяють більш узгоджено
фінансувати розвиток регіонів на основі консолідації ресурсів та спільного
фінансування з бюджетів обох рівнів.
Основним аспектом, що забезпечує в цьому випадку узгодження інтересів, є
співвідношення (збіг, взаємодоповнення, протиріччя) пріоритетів держави та
регіону. Узгодження інтересів найбільш істотно за умови збігу зазначених
пріоритетів, тобто коли рх = рх´, тому що загальні цілі дозволяють поєднувати
ресурси для їхнього досягнення на основі взаємної зацікавленості в результатах. У
випадку розбіжності пріоритетів необхідно оцінити, використовуючи експертні
оцінки, ступінь відповідності пріоритету держави, що є метою фінансування,
пріоритетам конкретного регіону, виявити протиріччя, незалежність або
251

взаємодоповнення інтересів і забезпечувати їхнє узгодження.
Таблиця 2. Конфлікти, обумовлені використанням міжбюджетних
трансфертів, та шляхи їх розв’язання
Види
трансфертів
Базова
дотація

Можливі конфлікти інтересів суб’єктів
міжбюджетних відносин
спрямованість держави на вирівнювання
бюджетної забезпеченості регіонів з
використанням мінімального обсягу дотацій, а
регіонів – на отримання їх максимально
можливого розміру; дестимулювання регіонів до
нарощування максимального обсягу податкових і
неподаткових доходів

Шляхи розв’язання
конфліктів
використання дотацій
вирівнювання, які містять
стимулюючу складову за
принципом справедливості

штучне завищення видатків і заниження доходів,
які враховуються при визначенні трансфертів;
контроль над ними на такому рівні, що
забезпечить уникнення вилучення коштів до
державного бюджету
Соціальна
недостатність
переданих джерел доходів для
субвенція
виконання делегованих повноважень;
заінтересованість в одержанні тільки тих
субвенцій, які передбачають непряме
поліпшення ситуації при вирішенні питань
значення
Інвестиційна місцевого
невідповідність
пріоритетів державного та
субвенція
регіонального розвитку

відмова від використання
реверсних
дотацій,
за
винятком м. Київ

Реверсна
дотація

раціональне визначення
делегованих повноважень,
їх своєчасне та повне
фінансування
проведення єдиної
державної бюджетної
політики у сфері
інвестиційної діяльності

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
державних програм соціального захисту не включаються до складу власних
доходів місцевих бюджетів і є інструментом фінансування делегованих
повноважень. Зацікавленість регіонів в одержанні субвенцій може бути пов'язана
з можливістю непрямого поліпшення ситуації в рішенні питань місцевого
значення. Проте, за інших рівних умов місцеві бюджети зацікавлені в одержанні
субвенцій у меншому ступені, ніж дотацій, що є частиною власних доходів
бюджету та які використовуються на
виконання функцій місцевого
самоврядування. З огляду на викладене, можна зробити висновок, що повний збіг
інтересів центрального та регіонального рівнів неможливий. Однак підвищення
рівня погодженості інтересів, що досягається з використанням міжбюджетних
трансфертів, можливо й доцільно для гармонізації бюджетної політики й
соціально-економічного розвитку регіонів.
Пріоритетним аспектом оцінки ефективності механізму регулювання
міжбюджетних відносин є оцінка ступеня узгодженості інтересів, досягнута на
даний момент часу. Вона показує, наскільки наявний стан справ відповідає
очікуванням різних зацікавлених суб'єктів. Причому їхні потреби – різнорідні і
різноманітні, варіюються від суб'єкта до суб'єкта. Тому критерій ефективності
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механізму регулювання міжбюджетних відносин повинен враховувати різні
аспекти задоволення інтересів і виражатися інтегральним показником.
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О.Ю. Погребняк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
У статті розглянуто різні підходи до аналізу фінансової стійкості місцевих
бюджетівшляхом об’єктивної оцінки його стійкості, в якій зацікавлені органи
державної та місцевої влади. Розглянуто методики оцінки фінансової стійкості,
що враховують як поточний стан, так і довгострокові тенденції зміни показників
фінансової автономії, бюджетної ефективності та фінансової достатності.
Ключові слова: фінансова стійкість, інтегрований показник розвитку,
збалансованість, бюджетна ефективність, оцінка фінансового стану
Однією з головних підстав існування кожного демократичного устрою є
місцеве самоврядування, функціонування якого здійснюється на принципах
самостійності й фінансової незалежності. Відомо, що головним завданням та
метою місцевого самоврядування є задоволення місцевих потреб і вирішення
конкретних проблем, що виникають на певній території, власними силами.
Для досягнення головного завдання та мети органи місцевого самоврядування
потребують відповідних матеріально-фінансових ресурсів. Без перебільшення
можна зазначити, що матеріально-фінансова самостійність — необхідна умова
здійснення всіх принципів існування місцевого самоврядування. Майнова
самостійність місцевого самоврядування забезпечується організаційно-правовими
гарантіями і характеризується наявністю комунальної власності. Фінансова ж
самостійність можлива завдяки організаційно-правовим гарантіям і включає
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самостійне формування й виконання місцевих бюджетів.
Місцеві бюджети виступають економічною основою здійснення покладених
функцій органами місцевого самоврядування, тому в наслідок браку власних
фінансових ресурсів, викликаного обмеженим складом доходів місцевих
бюджетів, недостатнього обґрунтування розмежування доходів (тих, що
враховуються, і тих, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів), щорічного істотного недофінансування та ін., фінансова
самостійність місцевого самоврядування поставлена під питання.
В науковій літературі існують різні підходи до аналізу фінансової стійкості
місцевих бюджетів з використанням великої кількості показників. Більшість
вчених оцінюють фінансову стійкість за показниками автономії місцевих
бюджетів, перевищення доходів над видатками та забезпеченості. Одним з перших
є підхід Г. Б. Поляка до оцінки фінансової стійкості бюджету, який складається з
двох етапів: 1) визначення стану територіального бюджету шляхом оцінки
достатності доходів для покриття мінімально необхідних видатків; 2) розрахунок
бюджетних коефіцієнтів, що характеризують різні сторони фінансового стану
місцевих бюджетів: співвідношення регульованих та власних доходів, коефіцієнт
автономії, забезпеченості власними доходами, бюджетного покриття,
заборгованості, результативності та забезпеченості населення. У зв’язку з
відмінностями українського бюджетного законодавства та неможливістю
використання цього підходу в оригінальному вигляді українські вчені Cнiсaрeнкo
О. Б., Гавриленко А. О., Гребенікова О. В. зробили спробу адаптувати метод Г. Б.
Поляка для визначення рівня фінансової стійкості бюджету до української
бюджетної системи. Деякі вчені пропонують для оцінки фінансової стійкості
коефіцієнти, що характеризують автономію місцевих бюджетів. На думку І. М.
Камінської,Л. В. Лисяк, фінансова стійкість регіону або місцевого бюджету
пов’язана насамперед зі структурою джерел фінансування регіонального розвитку
та рівнем залежності від зовнішніх джерел фінансування. На відміну від цього, І.
М. Камінська в якості індикаторів фінансової стійкості місцевого бюджету виділяє
показники, що характеризують не тільки частку власних, податкових доходів або
трансфертів у структурі доходів місцевого бюджету, але і показники, що
характеризують міжбюджетні відносини, зокрема частку дотацій вирівнювання у
величині трансфертів, відношення трансферту з регіонального до державного
бюджету до трансферту з державного у регіональний бюджет [1, с. 132; 2, с. 171].
Міжнародний досвід також підтверджує необхідність аналізу фінансового
стану місцевих бюджетів (табл. 1), результати якого використовуються для потреб
парламенту, суспільства, уряду (президента, органів влади, що відповідають за
бюджет або планування) або керівництва програми для надання рекомендацій
щодо підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.
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Таблиця 1. Міжнародний досвід оцінки фінансового стану місцевих
бюджетів практика оцінки державних послуг
Країна

Австралія
(федеральна,
штати)

Об’єднане
Королівство
(унітарна,
графства)

США
(федеральна,
штати)

Франція
(унітарна,
провінції)

Показники для оцінки
бюджетних видатків і
доходів

Фінансові коефіцієнти для
оцінки фінансового стану
місцевих бюджетів

1. Сукупні видатки/доходи
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
2. Склад видатків/ доходів
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
3. Більш удосконалена
оцінка Державних видатків
та фінансової підзвітності
(ДВФП).
1. Сукупні видатки/доходи
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
2. Склад видатків/ доходів
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
3. Більш удосконалена
оцінка Державних видатків
та фінансової підзвітності
(ДВФП).

 Коефіцієнти ліквідності
 Коефіцієнт
заборгованості
 Коефіцієнти покриття
 Коефіцієнти
ефективності
 Коефіцієнти фінансового
стану

Внутрішня оцінка:
– Міністерство фінансів;
– керівники підрозділів;
– Комітет з аудиту.
Зовнішня оцінка:
 Державне
казначейство

 Коефіцієнти ліквідності
 Коефіцієнт
заборгованості
 Коефіцієнти покриття
 Коефіцієнти
фінансового стану

1. Сукупні видатки/доходи
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
2. Склад видатків/ доходів
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
3. Більш удосконалена
оцінка Державних видатків
та фінансової підзвітності
(ДВФП).

– Коефіцієнти ліквідності
– Коефіцієнт
заборгованості
– Коефіцієнти покриття
– Коефіцієнти
ефективності
– Коефіцієнти
фінансового стану
– Коефіцієнти
життєздатності економіки
– Коефіцієнти фінансової
незалежності і гнучкості
– Коефіцієнти
продуктивності
муніципалітетів
– Коефіцієнти ліквідності
– Коефіцієнт
заборгованості
– Коефіцієнти
фінансового стану

Внутрішня оцінка:
– Міністерство фінансів;
– керівники підрозділів
програми;
– Комітет з аудиту.
Зовнішня оцінка:
– Регіональна
аудиторська комісія;
– Відділ оцінки
вартості грошей;
– Державне
казначейство
Внутрішня оцінка:
– Міністерство
фінансів;
– керівники підрозділів
програми;
– Комітет з аудиту.
Зовнішня оцінка:
– Управління загальної
бухгалтерської звітності;
– Управління
муніципального
ревізора;
– приватні аудиторські
фірми.

1. Сукупні витрати/доходи
у порівнянні із
запланованими у бюджеті.
2. Склад витрат/ доходів у
порівнянні із
запланованими у бюджеті.
3. Більш удосконалена
оцінка PEFA.
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Відповідальні органи

Внутрішня оцінка:
– Міністерство
фінансів;
– керівники підрозділів
програми;
– Комітет з аудиту.
Зовнішня оцінка:
– Державне
казначейство

Отже, визначившись з тим, що ж становить фінансову стійкість місцевого
бюджету, розглянемо показники, які характеризують стан місцевого бюджету.
Основною проблемою оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету є не
тільки вибір і визначення фінансових показників, але і можливість їх
використання на практиці. Як зазначалося вище, в економічній літературі
використовуються багато показників, що дублюють один одного та ускладнюють
проведення аналізу фінансової стійкості. Тому за кожним блоком аналізу обрані
показники з найбільшим рівнем значущості. Запропонована деталізація показників
обумовлюється необхідністю надання об’єктивної оцінки фінансової стійкості
досліджуваного місцевого бюджету на основі врахування чинників здатності
бюджету покривати його видатки за рахунок різних статей надходжень, ступеня
фінансової самостійності від державного бюджету та результативності фінансової
діяльності місцевих органів влади (табл. 2).
Таблиця 2. Система показників комплексного аналізу фінансової
стійкості місцевого бюджету

Аналіз ефективності
місцевих бюджетів

Аналіз фінансової
самостійності
місцевих бюджетів

Аналіз фінансової
збалансованості
бюджетів

Блок
аналізу

Значущість
показника

Ключові показники
Коефіцієнт бюджетного покриття
Коефіцієнт стійкості бюджету

0,37

Коефіцієнт загальної податкової
стійкості
Коефіцієнт покриття видатків
міжбюджетними трансфертами

0,33

0,30

Коефіцієнт бюджетної
залежності
Частка дотації вирівнювання у
загальній сумі трансфертів
Коефіцієнт податкової
самостійності
Коефіцієнт стійкості доходної
бази
Коефіцієнт дефіцитності
місцевого бюджету
Коефіцієнт бюджетної
результативності
Коефіцієнт бюджетної
забезпеченості населення
Показник стабільності дохідної
частини бюджету

Алгоритм
розрахунку
показника
БД
КБП =
БВ
МТ
КСБ =
БД
ПД
КЗПС =
БВ
МТ
КПВМТ =
БВ
МТ
КБЗ =
БД + МТ
МТд
КДЗ =
МТ
ПД
КПА =
БД
ПД + НД
КСДБ =
БД
БД − БВ
КБД =
БВ
БД
КБР =
Ч
БВ
КБЗН =
Ч
ПД
КСД =
МТ

Рекомендоване
значення

 0,30
 0,2-0,5
 0,30
 0,1
 0,60
 0,30
 0,60
0


1

Основні показники для розрахунку фінансової стійкості за 2012 – 2016 рр.
наведені у таблиці 3 [6].
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Таблиця 3. Основні показники для розрахунку фінансової стійкості
Вінницької області за 2012-2016 рр., тис. грн.
Бюджетні доходи (БД)
Бюджетні видатки (БВ)
Міжбюджетні
трансферти (МТ)
Податкові доходи (ПД)
Дотації вирівнювання
(МТд)
Неподаткові доходи
(НД)
Середня чисельність
населення за рік, тис.
чол. (Ч)

2012
2616936,2
7368302,9

2013
2824975,7
7563541,6

2014
3111272,2
8526773,9

2015
3790497,1
11082112,6

2016
5651232,4
13846298,9

494207,4

4 853 109,4

5440556,6

7478242,8

8653018,3

2217521,5

2425523,2

2584369,3

3069667,3

4779387,1

2964915,9

2960719,70

3216699,7

417518,4

341928,6

348063,8

321917

470831,7

607444,1

778514,9

1630600

1622700

1614417

1606400

1596260

Бюджетна стійкість регіону пов’язана насамперед зі структурою джерел
фінансування регіонального розвитку та рівнем залежності від зовнішніх джерел
фінансування. Тому оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету потребує
використання комплексу показників, які найбільш повно її характеризують, і
передбачає розгляд динамічного інформаційного масиву статистичних даних, що
стосуються кількісного та якісного оцінювання структури бюджетних ресурсів
регіону. Тому здійснимо комплексний аналіз фінансової стійкості бюджету
Вінницької області на основі вище наведених даних (табл. 4)[5, с. 87].
За даними таблиці можна зробити наступні висновки:
1. Аналіз збалансованості місцевого бюджету характеризує ступінь покриття
видатків за рахунок різних джерел доходів: податкових, неподаткових
надходжень, міжбюджетних трансфертів, загальної суми доходів. До цього блоку
входять такі показники як: коефіцієнт бюджетного покриття, який за
досліджуваний період мав неоднозначну тенденцію, він то зростав то спадав,
проте найбільше його значення спостерігалося у 2016 р. і становило 0,41, тобто
значення цього показника має середню ступінь стійкості бюджету, це є не поганим
значенням для Вінницької області, і означає що у цьому році майже всі видатки
покриваються за рахунок власних надходжень, тоді як попередні роки цей
показник переважно мав тенденцію до зниження, що обумовлено тим, що
видаткова частина бюджету області з кожним роком динамічно зростала, а власні
доходи знижувалися; коефіцієнт стійкості бюджету має рекомендоване значення
0,3, тоді як у нашому випадку цей показник значно більший і коливається в
межах 0,67-1,89 (більшість доходів бюджету було отримано за рахунок
трансфертів), що є негативним, так як в умовах підвищення самостійності регіонів
видатки місцевих бюджетів повинні фінансуватися в більшій мірі за рахунок
власних коштів, а не за рахунок доходів, що враховуються при визначенні обсягів
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міжбюджетних трансфертів чи за рахунок самих трансфертів, що знижує
зацікавленість органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходної бази;
коефіцієнт загальної податкової стійкості його значення коливається в межах
норми ≥ 0,2-0,5, так протягом 2012-2016 рр. практично постійно спостерігалася
стабільність коефіцієнта 0,27-0,35; коефіцієнт покриття видатків міжбюджетними
трансфертами (значення цього показника вище 0,6, свідчитиме про значну
фінансову залежність органів місцевого самоврядування від фінансових ресурсів
загальнодержавного значення), коливається в межах 0,62-0,67 що означає що
показник відображає негативну тенденцію в розвитку бюджетних процесів регіону
і свідчить, що місцеві бюджети області з часом потребують велику кількість
фінансового ресурсу для вирівнювання своєї фінансової спроможності.
Таблиця 4. Результати комплексного аналізу фінансової стійкості
Вінницького обласного бюджету за 2012-2016 рр.
Блок аналізу

Ключові показники
Коефіцієнт бюджетного покриття
Коефіцієнт стійкості бюджету
Аналіз
Коефіцієнт загальної податкової
фінансової стійкості
збалансован Коефіцієнт покриття видатків
ості
міжбюджетними трансфертами
бюджетів
Укрупнений стандартизований
показник за блоком аналізу
(УСПФЗ)
Коефіцієнт бюджетної залежності
Аналіз
фінансової Частка дотації вирівнювання у
самостійнос загальній сумі трансфертів
ті місцевих Коефіцієнт податкової
бюджетів
самостійності
Коефіцієнт стійкості доходної бази
Укрупнений стандартизований
показник за блоком аналізу
(УСПФС)
Коефіцієнт дефіцитності місцевого
бюджету
Коефіцієнт бюджетної
результативності
Аналіз
ефективност Коефіцієнт бюджетної
і місцевих забезпеченості населення
бюджетів
Показник стабільності дохідної
частини бюджету
Укрупнений стандартизований
показник за блоком аналізу (УСПЕ)
Інтегральний показник фінансової стійкості
місцевого бюджету (ІПФС)
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2012
0,36
1,89

2013
0,37
1,72

2014
0,36
1,75

2015
0,34
0,67

2016
0,41
1,53

0,30

0,32

0,30

0,27

0,35

0,67

0,64

0,64

0,67

0,62

3,21

3,05

3,05

3,26

2,91

0,64

0,65

0,63

0,64

0,60

0,60

0,61

0,59

0,06

0,04

0,66

0,85

0,86

0,83

0,85

0,60

0,75

0,77

0,39

0,98

1,68

1,62

1,66

1,60

2,47

-0,64

-0,63

-0,64

-0,66

-0,59

1,60

1,74

1,93

2,36

3,54

4,52

4,66

5,28

6,90

8,67

0,45

0,50

0,48

0,41

0,55

5,93

6,27

7,05

9,01

12,17

3,50

3,56

3,77

4,25

5,55

2. Аналіз фінансової самостійності місцевих бюджетів дозволяє оцінити
рівень децентралізації бюджетної системи та досягнення однієї з цілей
регулювання міжбюджетних відносин – підвищення фінансової незалежності
місцевих бюджетів. Включає наступні показники: коефіцієнт бюджетної
залежності при нормативному значенні показника <0,10коливався в межах 0,60,65 що свідчить про досить високу залежність місцевих органів влади від
фінансування з державного бюджету та не спроможність організовувати розвиток
територій відповідно до умов господарювання та фінансового потенціалу; частка
дотацій вирівнювання у загальній сумі трансфертів лише у 2013 р. перевищила
нормативне значення в 0,6, тоді як попередні та наступні роки мали позитивну
тенденціюдля місцевих органів влади,
оскільки свідчить про низьку
концентрацію офіційних трансфертів в сукупних доходах місцевого бюджету
Вінницької області за цей період; коефіцієнт податкової самостійності теж має
позитивну тенденцію, так як його значення більше 0,3 і коливається в межах 0,660,86, це означає що за аналізований період основна сума власних і закріплених
доходів формувалася за рахунок податкових надходжень, що є позитивним, адже
свідчить про ефективність даного джерела надходжень та розвиток ринкових
відносин; коефіцієнт стійкості доходної бази – при нормативному значення 0,6
даний показник щороку мав тенденцію до збільшення, так за період 2012-2016 рр.
він зріс на 0,37 що є позитивним, адже цей показник характеризує частку
податкових надходжень у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів.
3. Аналіз ефективності бюджету передбачає оцінку якості управління
місцевими фінансами, що має важливу роль в забезпеченні стійкого фінансового
стану місцевих бюджетів. Рішення, що приймаються на місцевому рівні,
впливають на рівень адміністрованих податків, інвестиційний клімат в регіоні,
сприяє або стримує розвиток тих або інших галузей. В даний блок входять
наступні показники: коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету – протягом
аналізованого періоду, рівень дефіцитності аналізованого бюджету мав тенденцію
до не значного підвищення від -0,59 до -0,66 що відповідає рекомендованому
значенню <0 та свідчить про певну збалансованість між доходами та видатками
місцевого бюджету Вінницької області; коефіцієнт бюджетної результативності
показує загальний рівень забезпеченості фінансовими ресурсами на душу
населення, тобто чим вищий показник тим краще, так за досліджуваний період
спостерігалося поступове підвищення в сумі на 1,94; коефіцієнт бюджетної
забезпеченості населення, даний показник як і попередній має тенденцію до
зростання і у період з 2012 р. по 2016 р. зріс на 4,15 що є позитивним, адже це
свідчить про зростання частки видатків, що припадає на одного жителя; показник
стабільності дохідної частини бюджету не дорівнює нормативному значенню і
коливається в межах 0,41-0,55, що свідчить про не стабільність стійкість дохідної
частини бюджету Вінницької області.
Розрахунок інтегрального показника фінансової стійкості місцевого
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бюджету проводиться як сума укрупнених стандартизованих показників за
блоками аналізу з урахуванням ваги кожного блоку:
ІПФС=УСПФЗ×gФЗ+УСПФС×gФС+УСПЕ×gЕ
ІПФС– інтегральний показник фінансової стій- кості місцевого бюджету;
УСПФЗ– укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової
збалансованості;
УСПФС– укрупнений стандартизований показник за блоком фінансової
самостійності;
УСПЕ– укрупнений стандартизований показник за блоком ефективності
місцевих бюджетів;
GФЗ, gФС, gЕ– вага укрупненого стандартизованого показника за блоком
фінансової збалансованості, фінансової самостійності та ефективності бюджету
відповідно.
Результати розрахованого інтегрального показника, представлені на рис. 1.

6
5
4
3
2
1
0
2012

2013

2014

2015

2016

Інтегральний показник фінансової стійкості місцевого бюджету (ІПФС)
Середній рівень по Україні

Рисунок 1. Динаміка інтегрального показника фінансової стійкості
місцевих бюджетів Вінницької області за 2012-2016 рр.
Так за досліджуваний період значення інтегрального показника має
тенденцію до збільшення (з 3,5 до 5,5), що є позитивним адже це відбулося за
рахунок покращення показників фінансової збалансованості, самостійності та
ефективності його бюджету.Це є наслідком збільшення власних надходжень до
бюджету та зниження залежності від фінансової допомоги з державного бюджету.
Отже, фінансова стійкість території є таким станом доходів і видатків
місцевих бюджетів, який забезпечує виконання органами державної влади,
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покладених на них обов’язків. Також фінансова стійкість території може
розглядатися з позиції збалансованості доходів та витрат місцевих бюджетів, з
погляду фінансова незалежності та самостійності території, а також з точки зору
можливості забезпечувати розвиток регіону у довгостроковій перспективі.
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здобувач освітнього ступеня "магістр" ВТЕІ КНТЕУ
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПАРАБАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ
В статті розкрито сутність парабанківської системи, як елемент кредитної
системи через неспроможність банківської обслуговувати всі потреби населення
щодо кредитування. Охарактеризовано парабанки, які акумулюють досить великі
капітали, які можуть бути потенційно задіяні у багатьох сферах економіки,
особливо у малому та середньому бізнесі.
Ключові слова: страхові компанії, парабанки, банківська система, фінансові
втрати, франчиза, страхові внески, принципи.
Постановка проблеми.На сьогоднішній день кредитна система складається
з двох ланок – банківської системи (яка включає центральний банк, комерційні
банки та спеціалізовані), а також з парабанківської. До неї відносять: інвестиційні
компанії та фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди,
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лізингові компанії, факторингові компанії, фінансові компанії, ощадні каси, тощо
Парабанківська система виникла як елемент кредитної через
неспроможність банківської обслуговувати всі потреби населення щодо
кредитування, інвестування, заощадження так гарантувати їх економічну безпеку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.Страхування як економічна
категорія – це система економічних відносин, пов’язана з процесом формування
спеціальних цільових фондів коштів особливими суб’єктами підприємницької
діяльності – страховиками та використанням таких фондів у зв’язку з настанням
непередбачуваних подій у суспільстві, які можуть спричинити збитки його членам
– страхувальникам [6]. Д. Навроцький акцентує увагу на тому, що страхування –
це особлива форма економічних відносин обмінно-перерозподільного характеру з
приводу формування і використання колективних страхових фондів на засадах
солідарної відповідальності з метою управління різними видами ризику [5].
В своїх працях К. Воблий стверджував, що «страхування як система
економічних відносин охоплює утворення спеціального фонду коштів (страхового
фонду) та його використання (розподіл та перерозподіл) для подолання та
відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених несприятливими
подіями (страховими випадками), шляхом виплати страхових сум та страхових
відшкодувань» [1, с. 9]. Такої ж думки дотримується А. Крутик[2, с. 48]. Однак, на
нашу думку, не завжди виплата страхової суми спричинена настанням
несприятливих подій (страхових випадків). Наприклад, страхова сума
виплачується після закінчення дії договору особистого страхування (страхування
життя до певного віку).
Виклад основного матеріалу. Небанківські фінансово – кредитні установи
мають величезний потенціал та можливості щодо розвитку бізнесу на Україні.
Вузька спеціалізація діяльності небанківських кредитно – фінансових
установ дає їх змогу охоплювати значний сектор на ринку кредитів обслуговуючи
тих суб’єктів, які банки не беруться обслуговувати.
Парабанки акумулюють досить великі капітали, які можуть бути потенційно
задіяні у багатьох сферах економіки, особливо у малому та середньому бізнесі.
Сьогодні на Україні розвиток цього сектору знаходиться на низькому рівні через
нестачу фінансування. Як альтернативу для фінансування можна взяти
небанківські фінансово – кредитні інститути. Адже держава не спроможна
забезпечувати сприятливі умови для цього сектору. Варто лише законодавчо
закріпити такий вид діяльності.
Щоденно існує певна можливість подій, що призводять до значних
фінансових втрат. Оскільки фінансові витрати від різних кризових ситуацій
можуть бути значними порівняно фінансових ресурсів, настає необхідність
купувати страхові поліси. Останні забезпечують виплату певних сум грошей в разі
настання непередбачених катастрофічних подій.
Страхова компанія – це юридична особа, яка має ліцензію на здійснення
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страхування, діяльність якої спрямована на відшкодування можливих збитків у
результаті непередбачених економічних і фінансових ризиків, настання стихійних
лих та інших випадків за рахунок страхових внесків фізичних, та юридичних осіб.
Страхові компанії, як і банки, функціонують у фінансовому посередницькому
бізнесі, що перетворює для суспільства один вид активів на інший. Вони
використовують страхові внески за поліси інвестуючи в такі активи, як акції,
облігації та ін. цінні папери.
Страхові компанії в багатьох країнах - найважливіші інституціональні
інвестори, що ефективно розміщують кошти і керують активами, їхні інвестиції
активізують фондовий ринок, а обсяги акумульованого страховою системою
капіталу не поступаються масштабам накопичувальної пенсійної чи системи
сфери колективного інвестування. Концентрація значних фінансових ресурсів в
страхових компаніях перетворює страхування в найважливіший механізм
трансформації суспільних заощаджень в інвестиції.
На Україні станом на 30.09.2015 рік зареєстровано 368 страхових компаній
[5].
Страхові компанії здебільшого спеціалізуються на якомусь одному виді
страхування, серед яких прийнято розрізняти:
•
майнове (або загальне) страхування, об’єктом якого виступають
різноманітні цінності  будинки, споруди, обладнання, машини та інше майно.
Окрема роль у цьому виді належить транспортному страхуванню  морському,
автомобільному, авіаційному;
•
особове страхування, при якому об’єктом страхових відносин є події у
житті фізичних осіб (вік, здоров’я, працездатність людини), а саме страхування
служить як матеріальною допомогою при несприятливих обставинах, так і
формою організації заощаджень до певного віку, встановленого строку або на
певні цілі;
•
страхування відповідальності, предметом якого є відповідальність
перед третіми особами за можливими зобов’язаннями по відшкодуванню збитків
(наприклад, гарантії банкам і фінансовим компаніям у випадку
неплатоспроможності позичальника);
•
перестрахування, що полягає у страхуванні вже застрахованих об’єктів
з метою зниження ризику та перерозподілу відповідальності по оплаті страхових
збитків.
Окрім зазначених форм страхування та відповідно до видів страхових
компаній, що їх здійснюють, існують також змішані компанії, які поєднують різні
види діяльності (найчастіше страхування майна та особове страхування).
Основні принципи їх діяльності страхових компаній.
Принцип добору.Страхова компанія підпадає під потенційно великі втрати.
Щоб зменшити несприятливий вибір страхові компанії намагаються відділити
звичайний страховий ризик від надмірного шляхом попереднього збору
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інформації.
Принцип обмежувальних умов. Страхова компанія знеохочує власників
страхових полісів від участі у ризиковій діяльності, яка робить виплату
відшкодування ймовірнішою.
Принцип контрибуції - право страхової компанії (страховика) на звернення
до ін. страхової компанії (страховика) з пропозицією розділити витрати щодо
об’єкту страхування. Цей принцип застосовується здебільшого у випадку,
можлива застрахована втрата надто велика для однієї фірми. Найвідомішим
напрямом поділу ризику є асоціація Лондонський Ллойд, в якій різні страхові
компанії можуть страхувати частину поліса. Ця асоціація хоч і має статус
компанії, але всі операції проводяться окремими синдикатами індивідуальних
страховиків, тисячі яких вона об’єднує. Члени синдикату вносять депозити, від
розмірів яких належать масштаби їх діяльності, та добровільно формують групи
для здійснення тих чи інших страхових операцій. В цілому корпорація очолюється
комітетом, що здійснює контроль за діяльністю синдикатів та приймає нових
членів.
Важливим принципом є франшиза. За цим принципом частина збитків, яка в
разі настання страхової події не підлягає відшкодуванню страховою компанією.
Франшиза буває безумовна та умовна. Безумовна франшиза за будь – яких умов
вилучається із зобов’язань страхової компанії (страховика), а умовна вилучається
в тому разі, якщо збитки не перевищують встановленої величини франшизи.
Програмою розвитку страхового ринку в Україні статутний фонд страхової
компанії, яка здійснює страхування життя має становити 1,5 млн. євро, а компанії,
які здійснюють ризикові види страхування статутний фонд має становити 1 млн.
євро. При цьому допускається внесення до 25% котів статутного фонду цінними
паперами, а мінімальний резервний фонд – також 25% статутного фонду.
Основні доходи страхова компанія отримує доходи від:
1)
основної діяльності, тобто доходи від внесків страхувальників;
2)
інвестиційної діяльності;
3)
операційної діяльності: здачі майна в оренду, надання
консультаційних послуг, перерахування страхових платежів, отримання штрафів
тощо.
Інвестиційна діяльність страхової компанії пов'язана, по-перше, з інверсією
циклу (оскільки отримання страхової премії передує наданню страхової послуги),
а по-друге, із розподілом ризику в часі. Український ринок страхування не
відповідає європейським стандартам і не має достатніх резервів, але динамічно
розвивається. Розглянемо деякі цифри.
Висновки.Парабанківська система обслуговує певні групи клієнтів, що
вважаються ризиковими для комерційних банків: споживачів кредитних ресурсів
із сфер сільського господарства, малого та середнього бізнесу та ін. Підтримка та
розвиток цих галузей значно розвиває та підсилює національну.
264

Фінансові витрати від різних кризових ситуацій можуть бути значними
порівняно до наших фінансових ресурсів, то ми захищаємось від них, купуючи
страхові поліси. Останні забезпечують нам виплату певних сум грошей в разі
настання непередбачених катастрофічних подій.
Страхова компанія – це юридична особа, яка має ліцензію на здійснення
страхування, діяльність якої спрямована на відшкодування можливих збитків у
результаті непередбачених економічних і фінансових ризиків, настання стихійних
лих та інших випадків за рахунок страхових внесків фізичних, та юридичних осіб.
Страхові компанії, як і банки, функціонують у фінансовому
посередницькому бізнесі, що перетворює для суспільства один вид активів на
інший. Вони використовують страхові внески за поліси інвестуючи в такі активи,
як акції, облігації та ін. цінні папери.
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У статті визначено сутність фінансової безпеки, досліджено основні її критерії
та підсистеми. Автором розкрито функції та роль фінансових агентів на
страховому ринку України. Визначено та описано основні індикатори загроз
фінансової безпеки страхового ринку, а також виокремлено специфічні риси
загроз на ринку автострахування та заходи по їх подоланню.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансові агенти, автострахування,
концентрація бізнесу, валова страхова премія.
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання взаємовплив
фінансових систем різних країн має надзвичайно різноманітний якісний і
масштабний кількісний характер. Враховуючи розвиток інтеграційних процесів та
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провідну роль фінансів в сучасній економіці розгляд питань фінансової безпеки
набуває ще більшої актуальності.
Ціллю статті є дослідження рівня фінансової безпеки на страховому ринку
України в сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження
рівня фінансової безпеки страхового ринку України зробили такі вітчизняні
науковці, як О. І. Барановський, О. Й. Жабинець, Г. В. Кравчук, С. В. Сокол та
інші. Водночас, варто зазначити, що питанням визначення спектру специфічних
проявів загроз фінансовій безпеці страхового ринку приділено недостатньо
уваги.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова безпека – складова
економічної безпеки, яка характеризує стан захищеності життєво важливих
(ключових) інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур та громадян у
фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників (загроз).
Основними критеріями фінансової безпеки є достатність фінансових ресурсів, їх
збалансованість та ліквідність, які спияють нормальному існуванню та розвитку
зазначених суб’єктів економічного життя [6].
При розгляді фінансової безпеки з точки зору системного підходу, можна
виділити окремі підсистеми, розвиток яких чинить вплив на фінансову систему в
цілому та її безпеку зокрема. Виокремлення певних сегментів фінансової системи
є необхідним для ідентифікації загроз та формулювання економічних інтересів
фінансової системи України. З метою аналізу загроз фінансовій безпеці України
виділимо наступні сегменти: грошово-кредитна сфера, сфера державних фінансів,
фондовий і валютний ринки, страхування та перестрахування, небанківський
фінансовий сектор.
Сукупність сфер та форм фінансових відносин, а також сукупність
фінансових агентів, які діють у межах країни, складають фінансову систему. При
цьому фінансовими агентами можуть виступати [6]:
1. державні установи, які виконують функції управління фінансовою
системою та її окремими ланками, а також функції нагляду та контролю;
2. фінансові установи, які безпосередньо беруть участь у формуванні
фінансових потоків та фінансової практики в межах країни;
3. приватні особи, які виступають контрагентами фінансових установ та
держави в процесах формування фінансових потоків.
Фінансові агенти в межах своїх функцій та ролі у фінансових потоках
забезпечують фінансову безпеку країни. Проте через суб’єктивні і об’єктивні
причини інтереси груп фінансових агентів можуть бути суперечливими. До
об’єктивних причин можна віднести наступні: різні групи агентів генерують різні
фінансові потоки, виходячи з інтересів максимізації власного доходу та мінімізації
загроз (ризиків) своєї діяльності, через що можуть виникати загрози фінансовій
безпеці країни, або навпаки фінансова система ставатиме стійкішою по
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відношенню до небезпек. Основною суб’єктивною причиною є недостатньою
мірою розвинена економіка та фінансова система України, внаслідок чого
виникають перекоси в сторону однієї з груп фінансових агентів та жорстка
протидія цим перекосам з боку інших груп фінансових агентів [3].
В процесі дослідження загроз фінансовій безпеці країни використовують
певні принципи, що дають змогу коректно ідентифікувати та оцінити виявлені
небезпеки, а саме [2, 6]:
 принцип сегментації: загрози ідентифікуються в межах відповідного
сектору фінансового ринку;
 принцип суттєвості: ідентифікації підлягають загрози, які об’єктивно
створюють небезпеку для одного або кількох елементів фінансової безпеки
України – її ефективності, незалежності або конкурентоспроможності;
 принцип динаміки: при ідентифікації загрози мають бути враховані
тенденції, що склалися.
 принцип об’єктивності: наявність загрози має бути доведена за допомогою
статистичних показників, опису чинних процедур управління або нагляду, або
зазначенням відсутності такої процедури;
 принцип повноти: загроза ідентифікується з точки зору усіх можливих
негативних наслідків;
Стан фінансової безпеки країни залежить як від внутрішніх, так і від
зовнішніх явищ і чинників, та виступає основним критерієм здатності країни
здійснювати самостійну фінансово-економічну політику відповідно до своїх
національних інтересів.
Внутрішні загрози породжуються, головним чином, неадекватною
фінансово-економічною політикою, прорахунками органів влади й управління,
помилками, зловживаннями та іншими відхиленнями в управлінні фінансовою
системою держави [7, с.424-425].
Головним чином, всі внутрішні загрози фінансовій безпеці фінансового
ринку можуть бути ідентифіковані та згруповані за критерієм механізму впливу на
фінансову безпеку: загрози та небезпеки реалізовані через елементи ринкового
механізму впливу; загрози та небезпеки реалізовані через інституційну складову;
загрози та небезпеки реалізовані через елементи державного механізму впливу.
Всередині кожної групи загрози та небезпеки розташовані за ієрархією.
Загрози нижчого рівня є наслідком дії загроз вищого рівня. Відтак, для
нейтралізації негативного впливу загроз нижчого рівня, необхідно усунути загрозу
вищого рівня.
До явищ і чинників, що можуть призвести до створення внутрішніх загроз
національній безпеці у фінансовій сфері, належать[5]:
1) загрози та небезпеки, реалізовані через елементи ринкового механізму
впливу:
а) недостатній рівень капіталізації фінансової системи;
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б) слабкий розвиток фондового ринку;
в) функціонування спеціальних саморегулюючих організацій;
г) відплив капіталу за кордон внаслідок погіршення інвестиційного клімату;
д) значний рівень доларизації економіки, а також істотні коливання
обмінного курсу національної валюти, не обумовлені дією макроекономічних
факторів;
2) загрози та небезпеки, реалізовані через інституційну складову:
а) недосконалість та нестабільність правового регулювання у фінансовій
сфері;
б) механізм функціонування державних установ;
в) вплив тіньових структур на національну економічну й соціальнополітичну систему, розповсюдження злочинів та адміністративних правопорушень
у фінансовій сфері, зокрема, легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом;
3) загрози та небезпеки, реалізовані через елементи державного механізму
впливу:
а) незбалансованість бюджетної системи;
б) збільшення обсягу державного боргу;
в) нерівномірний розподіл податкового навантаження на суб’єктів
господарювання, що зумовлює ухилення від сплати податків;
г) низький рівень бюджетної дисципліни.
В умовах глобалізації особливу роль відіграють зовнішні загрози. Серед
основних причин виникнення зовнішніх загроз фінансовій безпеці України слід
виділити наступні [7, с. 425 ]:
 стрімкий розвиток процесів транснаціоналізації економічних зв’язків,
інтернаціоналізації світового господарства;
 вплив на економіку окремих країн автономних субдержавних суб’єктів
(транснаціональних корпорацій, транснаціональних банків тощо), що мають в
своєму розпорядженні значну фінансову владу;
 взаємопроникнення внутрішньої та зовнішньої політики держав, які все
більше залежать від світових фінансів;
 надмірна залежність національних економік, зокрема, бюджетного сектору
від іноземного короткострокового спекулятивного капіталу, залежість від
зовнішніх кредиторів, залежність від експортно-імпортної діяльності;
 глобальне наростання нестійкості світової фінансової системи,
виникнення загрозливих кризових тенденцій, нездатність сучасних фінансових
інститутів, зокрема міжнародних, ефективно їх контролювати.
Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатньо ефективне
застосування механізмів, спрямованих на нейтралізацію, мінімізацію впливу та
усунення явищ і чинників, що призводить до створення зовнішніх та внутрішніх
загроз національній безпеці у фінансовій сфері [5].
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Основними принципами мінімізації загроз та забезпечення інтересів
фінансової безпеки є наступні [6]:
 формалізація загроз та інтересів;
 наявність системи статистичних показників, які характеризують рівень
загроз або рівень досягнення інтересів;
 моніторинг кількісних характеристик загроз та інтересів фінансової
безпеки;
 авторизація заходів щодо мінімізації загроз та забезпечення інтересів.
Страхування виступає важливим індикатором соціально-економічного
розвитку суспільства і як таке суттєво впливає на рівень фінансової безпеки
країни. Вітчизняний страховий ринок, попри незначне нарощування обсягів
страхових премій (у 2011 році вони становили 1,7% ВВП, у 2012 році – 1,4%, у
2013 – 1,9%), поки що не набув статусу впливового фактору соціальноекономічного розвитку держави та фактору захисту від загроз та небезпек.
Загрози фінансовій безпеці страхового ринку являють собою нереалізовану,
проте реально існуючу можливість понесення збитків страховим ринком в цілому
та його окремими суб’єктами. Загрози, що можуть виникати унаслідок
неефективного фінансового менеджменту страхових компаній, недосконалого
законодавства у сфері страхування, шахрайств з боку суб’єктів страхового ринку,
можна умовно віднести до внутрішніх загроз.
До загроз зовнішнього характеру можна віднести нестабільність
зовнішнього середовища, кризові явища на міжнародних фінансових ринках,
відтік капіталу закордон, залежність від іноземного капіталу та інші.
Одним із індикаторів загрози фінансовій безпеці страхового ринку є
зростання рівня концентрації бізнесу у страховій діяльності, який на сьогоднішній
день є досить високим. Загальна кількість страхових компаній, що функціонують
на ринку наприкінці 2013 року, досягла 407, з них 62 здійснюють винятково
страхування життя, решта є універсальними.
Ще одним фактором, що не сприяє підвищенню рівня фінансової безпеки
страхування, є не реалізована належним чином інвестиційна функція страхування.
Страхові компанії мають формувати інвестиційний портфель таким чином, щоб
вчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання перед
страхувальниками, наглядові органи чітко регламентують напрями розміщення
активів та відсоток, який повинен займати кожен вид активу в загальному
інвестиційному портфелі страхової компанії. Проте вітчизняні страхові компанії
не демонструють значної зацікавленості в ефективному розміщенні страхових
резервів та в основному тяжіють до консервативного управління інвестиційним
портфелем [8].
До дестабілізуючих факторів впливу на рівень фінансової безпеки
страхового ринку відносяться такі проблеми, як шахрайські дії з боку страховиків
та страхувальників, непрозорість страхового ринку, недоліки нормативно-правової
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бази страхування, недоліки системи державного регулювання страхового ринку та
інші.
Крім того, страховому ринку притаманне часткове перенесення в свою
площину загроз та небезпек, що існують на фінансовому ринку в цілому. Це є
наслідком того, що кожна зі сфер фінансового ринку не діє ізольовано, а
взаємопов’язана та взаємозалежна.
Такий саме ефект можна спостерігати і всередині страхового ринку. Кожен
з сегментів страхового ринку зазнає впливу зовнішніх та внутрішніх загроз,
характерних для ринку в цілому. Але внаслідок наявності певних особливостей
функціонування сегментів страхового ринку, вони можуть мати специфічні
загрози своїй фінансовій безпеці.
Розглянемо специфічні риси функціонування ринку автотранспортного
страхування, та специфічні загрози його фінансовій безпеці.
Однією зі специфічних рис ринку автотранспортного страхування є
відмінності у суб’єктному складі учасників ринку. Так, через особливості у
механізмі реалізації послуг автотранспортного страхування, виникає перерозподіл
функцій суб’єктів ринку, деякі функції посередників можуть виконувати
безпосередньо страхові компанії, при цьому, відбувається спеціалізація діяльності
посередників. Через наявність більшого страхового поля, кількість страхових
посередників на ринку автотранспортного страхування є більшою по відношенню
до інших сегментів страхового ринку. Як наслідок у цьому сегменті відбувається
подріблення фінансових потоків та виникають передумови до збільшення рівня
невизначеності, а отже і зменшення рівня фінансової безпеки.
Однією із загроз, що негативно впливає на діяльність страховиків у сегменті
автострахування, є фінансові правопорушення та шахрайські схеми, які
реалізуються страхувальниками, посередниками та працівниками страхових
компаній. Статистика свідчить, що найбільш ризиковим видом страхування в
Україні з позиції схильності до шахрайства є саме автотранспортне страхування –
62 %. У галузі страхування життя та здоров’я такий відсоток складає – 10 %,
страхування тварин – 5 %, інші види страхування – 23 % [4].
В автострахуванні близько 70 % випадків фінансових правопорушень – це
завищення суми завданого збитку, а 20 % – навмисне інсценування страхового
випадку. З точки зору отримання найбільшої економічної вигоди від фінансових
правопорушень в автострахуванні, найбільш привабливим способом є організація
фіктивного викрадення автомобіля з подальшим його перепродажем за кордоном
[4]. Також розповсюдженим видом фінансових правопорушень в автострахуванні
є страхування уже розбитих транспортних засобів та навмисне надання неповної
або неправдивої інформації про автомобіль. Цей спосіб частіше зустрічається у
КАСКО страхуванні та може бути реалізований страхувальником самостійно, без
залучення та змови зі страховими посередниками, або з його участю.
У таких шахрайських діях з інсценування дорожньо-транспортної пригоди,
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як правило, беруть участь декілька осіб у змові з правоохоронними органами.
Оформляючи підробні документи про дорожньо-транспортну пригоду, група осіб
звертається до страхової компанії для отримання страхового відшкодування за
отримані збитки в результаті ДТП.
Найбільш популярними фінансовими правопорушеннями при укладенні
договорів міжнародного страхування «Зелена картка» є навмисна фальсифікація
звітності щодо укладених договорів та надання страхувальником неправдивої
інформації. Також страхувальники можуть неправомірно використовувати «Зелені
картки» в декількох ДТП.
Збільшенню кількості випадків шахрайства з використанням «Зелених
карток» сприяє недосконала система моніторингу страхових посередників своїми
компаніями, неналежний контроль і перевірка достовірності даних у договорах
міжнародного автострахування, підвищення активності міграційних процесів у
країнах Європи, неефективна перевірка достовірності «Зелених карток» з боку
працівників державтоінспекції, складна процедура вилучення “Зелених карток” у
представників інших країн. Існують й інші найрізноманітніші схеми махінацій в
автострахуванні.
Також характерною особливістю ринку автотранспортного страхування є
функціонування спеціалізованих страхових саморегулюючих організації, а саме –
Моторне (транспортне) страхове бюро України, що об’єднує страховиків, які
здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам та
автокаско пул.
Основні завдання МТСБУ покладенні на підвищення якості надання послуг
зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів,
моніторинг показників фінансової діяльності страховиків, усунення випадків
шахрайств з боку страхових компаній та страхувальників, захист прав споживачів
страхових послуг та захист прав страховиків та інші. Це сприяє розвитку цього
сегменту ринку, зменшення рівня невизначеності та захисту від впливу зовнішніх
та внутрішніх загроз фінансовій безпеці ринку.
Як зазначалося раніше, особливістю сегменту автотранспортного
страхування в порівнянні зі страховим ринком в цілому є доволі розвинена
система взаємовідносин між страховими компаніями та банківськими установами,
так званий bancassurance. Банківська сфера в Україні має високий рівень
невизначеності, що впливає на ринок автотранспортного страхування шляхом
перенесення частини загроз та небезпек, що характерні для банківської системи.
Крім перелічених факторів, що визначають рівень фінансової безпеки
страхового ринку та його окремих сегментів, суттєво впливають на нього і дії
окремих суб’єктів страхових відносин. В процесі страхування суб’єкти
взаємодіють, керуючись своїми інтересами. Їхні інтереси – складна система, яка,
по-суті, є частиною відносин у суспільстві та державі. При цьому будь- які
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відносини пов’язані з необхідністю задоволення потреб. Страхування як
економічна та суспільна категорія виражає відносини, в яких приймають участь
декілька суб’єктів, що мають свій інтерес функціонування, характеризуються
певним рівнем суперечності, виникають, розвиваються та припиняють своє
існування, а також мають конкретну мету реалізації. Адже відносини між
страховиком та страхувальником не існують самі по собі, а виникають з приводу
захисту конкретного об’єкта, який має практичне втілення у матеріальних та
нематеріальних цінностях [1, с. 54].
Економічний інтерес – це реальний, зумовлений відносинами власності та
принципом економічної вигоди, спонукальний мотив чи стимул господарської
діяльності, головною метою якої є максимізація прибутку й задоволення
соціальних потреб, що виникають в результаті взаємодії внутрішніх та зовнішніх
соціальних груп суб’єктів економічної діяльності, в процесі реалізації та
гармонізації економічних відносин виробництва, розподілу, обміну та
споживання. Страхові відносини та їх інтерес проявляються саме в страховому
сегменті фінансового ринку, де вони формуються під впливом попиту та
пропозиції, здійснюється мобілізація фінансових ресурсів, їх розподіл та
перерозподіл між суб’єктами [1].
Страховий інтерес, пов’язаний із задоволенням майнового інтересу в
процесі страхування, це свідома потреба власника майна в захисті майнового
інтересу методом трансферту ризику – його передачею страховику за допомогою
страхування. Таким чином, страховий інтерес має відношення до страхувальника і
не стосується страховика. Останній має свій економічний інтерес у страхових
відносинах, пов’язаний із здійсненням акту товарно- грошового обміну за надання
страхового захисту, з отриманням доходу. Окрім того, держава, не беручи
безпосередньої участі в страхових відносинах, а регулюючи їх, також намагається
реалізувати свій інтерес – забезпечує надходження до централізованих фондів за
рахунок податків та обов’язкових платежів, впливає на підвищення рівня сталості
економічної системи за рахунок використання страхування як категорії
відтворення, мобілізує через страховика значні інвестиційні ресурси тощо.
Поєднання інтересів всіх суб’єктів страхових відносин, їх узгодження та
ефективна реалізація забезпечує функціонування та розвиток страхового ринку,
підвищення його конкурентоспроможності та рівня фінансової безпеки.
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У статті розкрито правові питання розвитку страхового ринку України.
Досліджено теоретичні
аспекти
впровадження
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документів, які регулюють страхову діяльність у сфері оподаткування.
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послуг, ринкова інфраструктура,податок на прибуток.
Становлення системи економічних відносин, трансформації усіх сфер
політичних, соціальних дають поштовх до розвитку страхового захисту в державі,
потреба в якому усіх сфер діяльності характеризує розвиток економіки в цілому та
по сегментам. На перший план виходить держане регулювання ринку страхування,
а особливо у фіскальному напрямку. Реформування підходів в оподаткуванні
ринку страхових послуг залишається нагальним і надзвичайно складним
питанням. Слід зазначити, що страховий ринок є досить могутнім фінансовим
інструментом, і від його стану, рівня розвитку страхової справи залежить
інвестиційна привабливість країни. Для розвитку страхового ринку України
надзвичайно важливо мати професійно організоване регулювання, об'єктивний
нагляд і контроль, здійснювані кваліфікованими фахівцями, що забезпечить
підвищення рівня конкурентоспроможності фінансових установ, що можливо
шляхом моделювання процесу державного регулювання. Правове забезпечення
страхування здійснюється шляхом прийняття нормативних актів, що регулюють
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страхову діяльність як у цілому, так і за окремими її напрямами.
Вагомий внесок у розробку теоретичних положень державного регулювання
страхової діяльності зробили провідні вітчизняні вчені, серед яких праці В.
Базилевича, О. Барановського, О. Гаманкової. Метою статті є визначення
особливостей податкового регулювання страхової діяльності. Вивчення правого
забезпечення державного регулювання оподаткування страхового ринку
обумовлює актуальність теми дослідження.
Система правового регулювання страхової діяльності в цілому та у сфері
оподаткування включає в себе норми, визначені:
• Конституцією України;
• міжнародними угодами, що їх підписала і ратифікувала Україна;
• Цивільним кодексом України; Податковим кодексом України;
• законами та постановами Верховної Ради України;
• указами та розпорядженнями Президента України;
• декретами, постановами та розпорядженнями уряду України;
• нормативними актами (інструкції, методики, положення, накази), котрі
прийняті міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади і
зареєстровані в Міністерстві юстиції України;
• нормативними актами органу, що згідно із законодавством України
здійснює нагляд за страховою діяльністю;
• нормативними актами органів місцевої виконавчої влади у випадках, коли
окремі питання регулювання страхової діяльності були делеговані цим органам за
рішенням Президента або уряду України. [5, с. 48].
Конституція України, прийнята у червні 1996 року, визначила, що засади
створення і функціонування фінансового ринку встановлюються виключно
законами України (стаття 92), а Кабінет Міністрів України забезпечує проведення
фінансової політики (стаття 116). Отже, Конституція України встановила загальні
норми регулювання фінансової політики, складовою частиною якої є справа.
Цивільний кодекс України, прийнятий ще за радянських часів, не дає, на жаль,
повного законодавчого тлумачення правового регулювання страхової діяльності.
У ньому страхування визначене тільки як «державне». Тому велике значення
матиме прийняття нового Цивільного кодексу України, який дозволить узгодити
основні поняття в системі законодавства. Законодавче регулювання страхової
діяльності в Україні має певну історичну специфіку, яка значною мірою накладає
свої особливості на систему правового забезпечення в Радянському Союзі.
Протягом 1992 - 1993 років у більшості незалежних держав були прийняті
законодавчі акти з питань страхування [5, с. 456]. Законодавче регулювання
страхової діяльності - це передусім боротьба країн за «моральну безпеку»
громадян у своїх країнах.
Закон України «Про страхування» має п’ять основних розділів і 46 статей.
До системи заходів державного регулювання належить: реєстрація страхових
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організацій; ліцензування діяльності страхових організацій; нагляд за діяльністю
страховиків та їх об'єднань. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні
здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про страхування,
ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності
страховиків і захисту інтересів страхувальників, дотримання правильного
нарахування та сплати податків до Державного бюджету. Оскільки страхові
компанії особливий режим оподаткування у оплаті податку на прибуток (ставки,
база оподаткування), державне регулювання має включати особливий контроль за
надходженнями [2].
Провідними принципами податкового регулювання страхової діяльності, що
характерні для країн з розвиненими страховими ринками, є:
- переважання регулятивної функції оподаткування страхової діяльності над
фіскальною.
- переважання національного регулювання над наднаціональним у питаннях,
що стосуються видів і елементів податків, з одночасним формування однакових
підходів до визначення податкової бази.
В окремих галузях оподаткування страховиків, є дворівнева система
податкового регулювання страхової діяльності, в основу якої покладені принципи
Європейського Союзу, рекомендовані до впровадження в національні
законодавства держав - членів. Податок на страхову премію або його аналоги
зустрічаються у всіх західноєвропейських країнах. За 2016 рік страхові компанії
принесли 3 % усіх надходжень до Державного бюджету, і були внесені до списку
великих платників податків [2].
Таблиця 2
Ставки податку на прибуток страхових компаній країн ЄС та України
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва країни ЄС
Австрія
Бельгія
Данія
Греція
Ірландія
Італія
Голландія
Португалія
Великій Британія
Україна

Ставка податку на прибуток, %
34 %
40,17 %,
30%
35 %,
36%
52,2%
35%
39,6%
31%
18%

Незважаючи на ефективне функціонування системи прямого оподаткування
прибутку страховиків, надзвичайно поширене в податкових системах розвинених
країн регулювання страхової діяльності через непряме оподаткування страхової
премії. У країнах з розвиненими страховими ринками як найважливіший
інструмент державного регулювання страхової діяльності використовується
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спеціальний податок на страхову премію. об’єктом оподаткування із цього
податку є будь-які платежі, що здійснюються страхувальником як плата за
надання йому страхової послуги. Страхові премії (в країнах ЄС) є об'єктом
оподаткування - запроваджено спеціальний податок на страхові премії, який за
економічною сутністю є дуже близьким до податку на додану вартість. Залежно
від виду страхування податок на страхові премії є диференційованим. В окремих
випадках принцип диференціації має соціальний характер і податок із сум
страхових премій не сплачується.
З 01.01.2015 р. в Україні запроваджено змішану систему оподаткування
страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують податок у розмірі 3%
від суми страхових платежів, внесків, премій (пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141
Податкового кодексу) та податок на прибуток, отриманий від здійснення
господарської дальності страховика (страхової, фінансової та іншої)[1]. Тобто
маємо два об’єкти оподаткування:
- відповідно до загальних правил - прибуток від страхової і нестрахової
діяльності, що оподатковується за загальною ставкою 18%;
- відповідно до спеціальних правил - дохід від страхової діяльності, для
оподаткування якого застосовуються різні ставки (табл.2)
Таблиця 2
Ставка податку на страхові премії всіх видів страхування ЄС та
України.
№п/п

Назва
країни ЄС

1

Бельгія

2

Італія

3

Іспанія

4

Україна

Назва країни ЄС
9,25% (крім морського страхування та страхування
відповідальності.)
12,5—22,25 %, крім перестрахування
4%, не підлягають премії від пенсійного страхування,
довгострокового страхування життя, перестрахування,
міжнародного морського страхування.
3%, 0%

Страхова діяльність - це врегульована нормами права господарська
діяльність страхових організацій з надання страхових послуг за рахунок
сформованих страхових фондів, що здійснюється на підставі ліцензії, як правило,
з метою отримання прибутку [4, с. 5]. Зі змісту законодавства про страхування
можна зробити висновок, що страхова діяльність охоплює такі види господарської
діяльності як: страхування, перестраховування і фінансову діяльність, пов'язану з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Відносини
щодо здійснення страхової діяльності регулюються рядом нормативно-правових
актів, які залежно від сфери їх дії поділяються на загальне законодавство про
підприємництво (в частині, що стосується підприємницької діяльності на
страховому ринку) і спеціальне законодавство про страхову діяльність як окремий
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вид підприємництва [5, с.67]. За даними статистики страхові компанії України в
2016 року зібрали валових премій на 21,3% більше, ніж в минулому періоді 16,327 млрд грн. Чисті премії виросли на 19,9% до 12,982 млрд грн.
Такми чином податкове регулювання страхової діяльності має
здійснюватися на принципах: переважання регулятивної функції оподаткування
страхової діяльності над фіскальною; переважання національного регулювання
над наднаціональним у питаннях, що стосуються видів і елементів податків, з
одночасним формуванням однакових підходів до визначення податкової бази;
комплексність підходів до оподаткування страхової діяльності стосовно об’єктів і
суб’єктів - платників податків; використання особливого підходу до визначення
податкового зобов’язання страховика. Незважаючи на ефективне функціонування
системи прямого оподаткування прибутку страховиків, поширення набуває
непряме оподаткування страхової премії. На даному етапі розвитку страхового
ринку в Україні найбільш вигідно використовувати оподаткування з прибутку. У
той же час ринок звик працювати з валового доходу - ця система виправдана
простотою розрахунків податкових зобов’язань та відсутністю необхідності
підтвердження валових витрат.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ, ЯК ДЖЕРЕЛО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ЇЇ КАПІТАЛУ
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,
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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 тимчасововільних 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 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.
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Класифікація інвестиційних ресурсів компанії здійснюється за наступними
ознаками:
1)
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
інвестиційних ресурсів виступають власний капітал і залучений капітал (що
переважає в структурі капіталу страхової організації).
1)
За
натурально-матеріальною
формою
інвестиційні
ресурси
поділяються на ті, що залучаються у:
грошовій формі;
матеріальній формі;
нематеріальній формі;
2)
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.
З урахуванням процесу утворення та розподілу інвестиційних ресурсів
страховика, визначається порядок формування інвестиційного портфеля страхової
організації, який представлений на рис. 1.
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Утворення
інвестиційних
ресурсів

Власний
капітал

Внутрішні
Залучений
капітал

Розподіл
інвестиційних
ресурсів

Довгострокові
інвестиційні
ресурси
Короткостроков
і інвестиційні
ресурси

Зовнішні
Позиковий
капітал

Інвестиційний портфель

Джерела
формування
інвестиційних
ресурсів

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);
- 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
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органами страхового нагляду.

Залучені інвестиційні ресурси страхових компаній
Страхові резерви
Резерви з інших видів страхування крім
страхування життя

Резерв зі страхування життя

Резерв заявлених, але не
врегульованих збитків

Резерв незароблених премій
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.
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 вкладених коштів, а у деяких випадках і
відшкодування не отриманого доходу в разі настання непередбачуваних подій, що
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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).
- Залучення
позикових коштів;
- Залучення коштів за
рахунок випуску акцій;
- Дивіденди та
відсотки для отримання;
- Фінансові
вкладення компаньйонів;
- Інші доходи.

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

-

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

Надходження
Страхова діяльність

Інвестиційна діяльність

Витрати

Витрати у страховій
діяльності
Страхові
виплати;
Виплати по
перестрахуванню;
Оплата
персоналу;
Фінансування
попереджувальних
заходів
Інші витрати

Фінансова діяльність

-

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
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
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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
Структура
фінансових ресурсів
Власний капітал, у
тому числі:
-Капітал
накопичення
- Інші внески
юридичних осіб
-Резерви
накопичення

Інвестиційні можливості, у тому числі:
Можливість
Можливість
Можливість
Термін
отримання доходів перетворення у
планування з
використання
з урахуванням грошові кошти для
метою
інвестицій
принципу «ризикздійснення
інвестування
дохідність»
страхових виплат
Регулярний
Ліквідність
Довгострокова
Висока
стабільний
середня,
поточний дохід
низька
Регулярний
Ліквідність
Довгострокова
Низька
стабільний
середня,
поточний дохід
низька
Регулярний
Ліквідність
Довгострокова
Висока
стабільний
середня
поточний дохід

Залучений капітал, у
тому числі:
Довгострокова
Висока
- Резерви зі
страхування життя
(математичні
-Резерви з інших
резерви)
видів страхування,
Різна (в залежності від видів
крім страхування
страхування)
життя (технічні
резерви)
Різна (в залежності
від фінансових
-Стабілізаційні
Висока
результатів
резерви
страхової компанії
за звітний період)
Позиковий капітал, у
тому числі:
Короткострокова
Низька
- Кредиторська
заборгованість
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Регулярний
стійкий
поточний дохід

Ліквідність
середня,
низька

Високий,
нерегулярний
дохід

Ліквідність
середня, низька

Нерегулярний
дохід

Ліквідність
середня

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.
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
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будуть інвестуватися і, відповідно не будуть забезпечувати додатковий дохід
(рис. 5).
Інвестиційна діяльність страхових організацій
умови
Група 1.за довгостроковими видами страхування

1. Реальна дохідність
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

3. 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 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.
Інвестиційна діяльність страхових організацій
умови

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
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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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ОБСЛУГОВУВАННЯ ДКСУ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
У статті визначено про видатки державного бюджету, їхню класифікацію а
також роль ДКСУ і виконанні видаткової частини бюджету. Проаналізовано
динаміку і структуру видатків державного бюджету за 2014 -2016 роки.
Ключові слова: державний бюджет, видатки бюджету, поточні видатки,
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капітальні видатки, міжбюджетні трансферти, витрати бюджету.
Державна казначейська система України обслуговує бюджетну систему, яка є
головною ланкою фінансової системи країни, а отже, одним із найважливіших
механізмів які мають вплив на процес регулювання соціального та економічного
середовища держави. Державний бюджет фактично забезпечує існування країни,
розвиток її економіки і культури, соціальний захист населення. Через бюджет
держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів виробництва,
соціального розвитку, активізує заходи щодо цільового і економного витрачання
державних коштів[5].
Видатки бюджету відіграють визначальну роль у процесах трансформаційної
перебудови економіки держави та забезпечують фінансування соціальної сфери,
різних галузей народного господарства, сприяють розвитку міжнародних відносин
та визначають пріоритетні напрями фінансової політики. Структура видатків
Державного бюджету України визначає ефективність впливу держави на
економічний розвиток та є індикатором пріоритетності певної функції держави.
Багато науковців у своїх працях неодноразово підіймали дану проблему у
своїх працях. До таких дослідників можна віднести Владимирова К. М., Гончарова
Н. Ю., Даневич О. С., Кожанову Є. П., Лозову О. М., Лук’яненко О. В., Осецького
В. Л., Сороку Р.С., Чала Н. Д., Федосова В. М. та ін.
Метою статті є визначення сутності і аналіз видатків Державного бюджету
України за останні роки.
В процесі виконання державного бюджету виділяють видатки бюджету і
витрати бюджету. Бюджетним кодексом України чітко розмежовано ці дві
економічні категорії бюджетного процесу.
Витрати бюджету є ширшим поняттям, ніж видатки бюджету, оскільки крім
безпосередньо видатків включають надання кредитів із бюджету, погашення
боргу, розміщення бюджетних коштів на депозитах та придбання цінних паперів.
Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом.
Класифікація видатків Державного бюджету за бюджетною класифікацією
наступна:
- функціональна класифікація;
- економічна класифікація;
- відомча класифікація;
- програмна класифікація[1].
Видатки бюджету за функціональною класифікацією, в свою чергу,
поділяються на видатки на забезпечення загальних функцій держави, Автономної
Республіки Крим чи місцевого самоврядування. До видатків, що здійснюються за
рахунок коштів державного бюджету відносяться видатки на фінансування:
- державного управління, тобто видатки, що забезпечують загальнодержавні
функції;
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- національної оборони;
- громадського порядку, безпеки та забезпечення функціонування судової
законодавчої та виконавчої влади;
- економічну діяльність;
- охорону навколишнього природного середовища;
- житлово-комунальне господарство;
- охорону здоров'я;
- духовний і фізичний розвиток;
- освіту;
- соціальний захист і соціальне забезпечення[3].
Динаміку видатків Державного бюджету України за функціональною
класифікацією за 2014-2016 роки представлено в таблиці 1. Як видно по даним
таблиці на загальнодержавні функції держава виділяє великі суми грошей і з
кожним роком ця сума збільшувалась, так у 2016 році було виділено 118 049 млн.
грн. на 14,5 більше ніж у 2015 році. Також і на соціальний захист та соціальне
забезпечення з бюджету виділяють кожного року все більше і більше грошей, а
саме у 2016 році було виділено на 46,5% більше порівняно з 2015 роком.
Таблиця 1. Динаміка видатків Державного бюджету України за 2014 –
2016 рр.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показники млн. грн.
Загальнодержавні
функції
Оборона
Громадський порядок,
безпека та судова влада
Економічна діяльність
Охорона навколишнього
природного середовища
Житлово-комунальне
господарство
Охорона здоров'я
Духовний та фізичний
розвиток
Освіта
Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Міжбюджетні
трансферти
Разом

Відхилення
2016/2015 рр.

Роки
2014 р.

2015 р.

2016 р.

млн.грн.

%

65 826

103 118

118 049

14 931

14,5

27 363

52 005

59 350

7 345

14,1

44 619

54 643

71 670

17 027

31,2

34 411

37 135

31 422

-5 713

-15,4

2 597

4 052

4 771

719

17,7

112

21

12

-9

-42,9

10 581

11 450

12 464

1 014

8,9

4 872

6 619

4 958

-1 661

-25,1

28 678

30 185

34 826

4 641

15,4

80 558

103 700

151 961

48 261

46,5

130 601

173 979

195 395

21 416

12,3

430 218

576 911

684 883

107 972

18,7
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Міжбюджетні трансферти зростають з кожним роком у 2016 році вони
зросли на 12,3 % порівняно з 2015 роком.
Більш наочніше розподіл видатків за функціональною класифікацією за 2016
рік відображено на рис. 1.
Найменші статті видатків державного бюджету – це видатки на житловокомунальне господарство, духовний та фізичний розвиток,
охорона
навколишнього природного середовища.
За економічною класифікацією видатки Державного бюджету поділяються на
поточні та капітальні. Поточні видатки - це видатки бюджету на фінансування
підприємств, установ, організацій і органів, визначені на початок бюджетного
року, а саме на фінансування соціального захисту населення, а саме: державне
споживання, виплати населенню (трансферти), перекази за кордон, державні
субсидії. Капітальні видатки - це видатки бюджету на фінансування інвестиційної
та інноваційної діяльності держави, а саме: капітальні вкладення (включаючи
субсидії приватному сектору і перекази за кордон на капіталовкладення тощо).
Капітальні видатки направляються на фінансування капітальних вкладень
виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови
народного господарства, виплату субвенцій, та інших видатків, пов'язаних із
розширеним відтворенням.
Загальнодержавні функції

2016 р.

Оборона
Громадський порядок, безпека та судова
влада
Економічна діяльність
Охорона навколишнього природного
середовища
Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров'я
Духовний та фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Міжбюджетні трансферти

Рис. 1. Структура видатків Державного бюджету України за 2016 рр.
Поточні видатки здійснюються за рахунок коштів загального фонду
Державного бюджету, капітальні видатки - за рахунок коштів спеціального
фонду[4].
289

Таблиця 1.2. Динаміка видатків Державного бюджету України 20142016 рр.
№
1.
2.
3.

Показники млн.
грн.
Поточні видатки
Капітальні видатки
Усього

Роки
2014 р.
422 818
7 400
430 218

2015 р.
559 429
17 482
576 911

2016 р.
658 517
27 574
686 091

Відхилення
2016/2015 рр.
млн.грн.
%
99088
17,7
10092
57,7
109180
18,9

Більш наочніше розподіл поточних і капітальних видатків за економічною
класифікацією відображено на рис. 1.2.
Як видно з таблиці 1.1. поточні видатки у 2016 році зросли на 17,7 %
порівняно з 2015 роком. Капітальні видатки також зросли у 2016 році на 57,7 %
порівняно
з
попереднім
роком.
За
відомчою
класифікацією
видатки розподіляються серед головних розпорядників бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів - це бюджетні установи, що мають право на
фінансування за рахунок коштів бюджету.
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

Поточні видатки
Капітальні видатки
Усього

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Рис. 1.2. Структура видатків Державного бюджету України за 20142016 рр.
До складу розпорядників бюджетних коштів, зокрема, відносяться
міністерства, комітети, комісії, адміністрації, державні університети, служби
тощо. За обсягами наданих прав розпорядники поділяються на головних
розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого
рівня[2].
Отже видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом та забезпечують фінансування соціальної
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сфери, різних галузей народного господарства, сприяють розвитку міжнародних
відносин та визначають пріоритетні напрями фінансової політики.
Також на основі проведеного аналізу динаміки обсягів та структури
видаткової частини бюджету, варто наголосити на ключових позиціях.
Це те, що великі кошти в Україні виділяють на загальнодержавні функції,
соціальний захист та соціальне забезпечення, а також на міжбюджетні трансферти,
і з кожним роком все більше коштів на ці статті виділяється.
Найменше коштів держава виділяє на житлово-комунальне господарство,
духовний та фізичний розвиток, охорона навколишнього природного середовища.
Поточні видатки займають велику частину видатків за економічною
класифікацією, а капітальні видатки скидають лише незначну частину. І кошти на
ці видатки з кожним роком зростають.
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Д.С. Сівак
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ
У статті досліджено особливості визначення ринкової вартості капіталу за
витратним, порівняльним і дохідним підходами, застосування яких передбачає
використання певних методів і прийомів та базується на минулих досягненнях
банку, його поточному становищі на ринку чи на очікуваних доходах на
перспективу. За результатами оцінки вартості капіталу виділено такі види
капіталізації як: ринкова, дохідна, регулятивна та протекційна.
Ключові слова: капітал, капіталізація, банківський капітал, ринкова
капіталізація, дохідна капіталізація, регулятивна капіталізація, протекційна
капіталізація.
Одним із найважливіших показників діяльності банківських установ є
власний капітал, оскільки він призначений для покриття негативних наслідків
різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі діяльності, а також для
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забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільності банківської
системи країни. Багатофункціональне призначення власного капіталу банків
реалізується перш за все через механізм достатності його обсягу. Оскільки цільові
призначення окремих функцій капіталу помітно відрізняються, то й вимоги до
достатності капіталу кожної з функцій теж відрізняються, що наочно проявляється
у використанні в управлінській та регулятивній практиці декількох відмінних за
змістом показників (нормативів) достатності капіталу.
Проблему капіталізації банків розглядають в роботах вітчизняні учені:
Г.М.Азаренкова,
М.Д.Алексєєнко,
А.В.Гурнак,
С.І.Кумок,
А.М.Мороз,
О.В.Дзюблюк, Т.Т.Ковальчук, Л.О.Примостка, Л.Ф.Романенко, М.І.Савлук,
Л.М.Фоміна. Серед зарубіжних учених проблемами управління капіталізацією
банків займаються А.В.Аніськин, А.І.Ачкасов, І.Т.Балабанов, Ю.В.Головін,
Х.У.Деріг, В.І. Колісників, М.Х.Лапіду, К.Р.Макконелл, І.Я Носкова,
Д.Полфреман, Е.А.Расказов, Л.Г.Таранкова, Д.П.Уайтінг, Й.Шумпетер.
Зокрема, цілям фінансового (ресурсного) забезпечення інвестиційних потреб
банку найбільш повно відповідає абсолютний обсяг статутного капіталу, особливо
на початковому етапі його діяльності. Відповідно до Закону України «Про банки
і банківську діяльність» вимоги до мінімального розміру статутного капіталу
банків на момент реєстрації диференціювались залежно від територіальних
масштабів його діяльності. Так, мінімальний обсяг статутного капіталу був
встановлений у розмірі: не менше 1 млн євро для місцевих кооперативних банків,
3 млн євро для регіональних банків, які здійснюють свою діяльність на території
однієї області, 5 млн євро для банків, що діють на території всієї країни [1]. В
подальшому ці вимоги поступово збільшувались і Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення
банків та розміру статутного капіталу» від 14.09.2006 р. №133-V [4] було
встановлено мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку
не менше 10 млн євро. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової
кризи» від 23.06.2009 р. № 1533-VI [2] мінімальний розмір статутного капіталу на
день реєстрації банку не міг бути меншим 75 млн. грн., а також Національний
банк України не мав права вимагати змін до статутного капіталу банків,
зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, крім випадків, передбачених
законодавством. Згодом Законом України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо регулювання діяльності банків» від 15.02.2011 р. №3024-VI
мінімальний розмір статутного капіталу було підвищено до 120 млн грн [3].
Необхідно зазначити, що Національний банк України шляхом прийняття
відповідних нормативно-правових актів вживає заходи щодо підвищення рівня
капіталізації банківської системи України через запровадження мінімальних вимог
(нормативів) до розмірів і достатності капіталу. Так, відповідно до затвердженої
постановою Правління Національного банку України Інструкції Про порядок
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регулювання діяльності банків в Україні № 368 від 28.08.2001 р. зі змінами,
внесеними в цю інструкцію у 2014 р., Національний банк України встановляє такі
нормативи капіталу (табл. 1).
Таблиця 1. Нормативи достатності банківського капіталу
Назва нормативу
Н1 – норматив
мінімального
розміру
регулятивного
капіталу

Н2 – норматив
достатності
(адекватності)
регулятивного
капіталу

Формула розрахунку

Нормативне значення

Н1 = Основний капітал +
500 млн грн для банків, що отримали
Додатковий капітал - Відвернення банківську ліцензію після 11 липня 2014
р., а для діючих банків Н1 повинен
становити:
120 млн грн – до 10 липня 2017 р.;
150 млн грн – з 11 липня 2017 р.;
200 млн грн – з 11 липня 2018 р.;
250 млн грн – з 11 липня 2019 р.;
300 млн грн – з 11 липня 2020 р.;
350 млн грн – з 11 липня 2021 р.;
400 млн грн – з 11 липня 2022 р.;
450 млн грн – з 11 липня 2023 р.;
500 млн грн – з 11 липня 2024 р.
Н2 = Регулятивний капітал / (Ар +
Не менше 10%
Л13),
для діючих банків, а для тих, що
де Ар – активи зважені за
розпочинають банківську діяльність:
ступенем кредитного ризику, Л13
протягом перших
– сума відкритої валютної позиції 12 місяців діяльності (з дня отримання
банку за всіма іноземними
ліцензії) – не менше 15%; протягом
валютами та банківськими
наступних 12 місяців – не менше 12%;
металами
надалі – не менше 10%
Л13 = Загальна величина відкритої
валютної позиції банку за всіма
іноземними валютами та
банківськими металами /
Регулятивний капітал

Джерело: складено автором на основі [5].
Зазначимо, що норматив співвідношення регулятивного капіталу до
сукупних активів (Н3), що відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний
для здійснення банком активних операцій, а його нормативне значення становило
не менше 9%, і норматив співвідношення регулятивного капіталу та зобов’язань
(Н3-1), що відображає достатність власних коштів банку для виконання
зобов’язань перед вкладниками та кредиторами, а його нормативне значення
становило не менше 10%, були виключені з Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 28.08.2001 р. №368, на підставі Постанови Національного банку
України №862 від 25.12.2014 р. [5]. На нашу думку, такі дії НБУ є
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недоцільними з огляду на посилення акценту Базельським комітетом щодо
підвищення якості, прозорості й удосконалення структури банківського капіталу,
покриття ризиків капіталом тощо. Таким чином, центральний банк перекладає
функції регулювання на банківські установи, однак продовжує оголошувати банки
неплатоспроможними.
Статутний капітал відіграє важливу самостійну роль у банківській
діяльності, що робить його важливим об’єктом внутрішньобанківського
менеджменту і централізованого регулювання. Централізоване встановлення
мінімального розміру статутного капіталу вимагає від банків постійного
підтримання його на цьому рівні, а також утримання в оптимальних межах
допустимого перевищення його мінімального рівня.
Оптимальний рівень статутного капіталу (Кстат), як одного з головних
джерел регулятивного капіталу, можна визначити за формулою 1.
Кстат = Крег(оптим) – Крез – Суб. борг + Від,
(1)
де Крег(оптим) – оптимальний обсяг регулятивного капіталу;
Крез – обсяг резервного капіталу;
Суб. борг – субординований борг;
Від – фактичний обсяг відвернень при розрахунку регулятивного капіталу.
Такий спосіб розрахунку оптимального Кстат, доцільний, коли потрібно
використати його як індикатор банківської стабільності і як інструмент її
регулювання, коли інших джерел формування оптимального рівня регулятивного
капіталу недостатньо.
Статутний капітал виконує стабілізуючу функцію не тільки у складі
регулятивного капіталу, а й самостійно – під час розрахунку нормативів
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному
інсайдеру (Н9) і наданих всім інсайдерам (Н10), а також нормативів інвестування
в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) та загальної суми інвестування
(Н12). Значення нормативу Н9 не повинне перевищувати 5%, Н10 – 30%, Н11 –
15%, а нормативу Н12 – 60% [5].
Нижньою межею формування статутного капіталу є мінімальні вимоги до
його обсягу, встановлені Законом України ―Про банки і банківську діяльність [1],
які є єдиними для всіх банків. Верхня межа по суті є індивідуальною для кожного
банку і залежить від багатьох чинників: структури регулятивного капіталу,
зокрема частки накопиченого резервного капіталу, фінансового стану банку,
зокрема обсягів отриманих прибутків, ситуації на фондовому ринку, стратегії
розвитку банку тощо.
Основним призначенням регулятивного капіталу є забезпечення
збалансованості основних аспектів діяльності банку (стабілізаційна функція). З
цією метою законодавчо визначено не тільки мінімальний обсяг регулятивного
капіталу (Н1), а й сукупність економічних нормативів діяльності банку, які
ґрунтуються на обсязі регулятивного капіталу (Н2, Н7, Н8) [5].
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Щоб забезпечити ефективне виконання регулятивним капіталом свого
призначення, мало встановити обов’язкові для дотримання нормативи капіталу, а
необхідно ще здійснювати регулярний контроль за їх дотриманням кожним
банком. Ця місія традиційно покладається на органи банківського регулювання. У
світовій та вітчизняній банківській практиці фундаментально відпрацьовані
організаційні та методичні засади проведення контролю за дотриманням всіх
вимог до регулятивного капіталу – від оперативної перевірки дотримання
нормативних вимог на підставі поточної звітності банку (щоденної, декадної
місячної, квартальної) до комплексного інспектування діяльності банку за
методикою системи CAMELS, назва якої складена з таких компонентів:
С (capital) – достатність капіталу – оцінка капіталу банку з погляду його
достатності для захисту інтересів вкладників;
A (assets) – якість активів – можливість забезпечення повернення активів,
вплив проблемних кредитів на фінансовий стан банку;
М (management) – менеджмент – оцінка методів управління банківською
установою з урахуванням ефективності діяльності банку, організації роботи і
внутрішнього контролю за операціями;
Е (earning) – надходження (рентабельність) охоплює оцінку рентабельності
банку з погляду достатності його прибутку для розширення діяльності;
L (liabilily) ліквідність – визначається рівень ліквідності банку з погляду
його достатності для виконання як звичайних, так і непередбачуваних зобов’язань;
S (sensitivity) – чутливість до ринкового ризику.
Порівняльний підхід ринкової оцінки передбачає сукупність методів
визначення вартості відповідних об’єктів оцінки на базі їх порівняння з аналогами,
щодо яких є певна інформація про операції купівлі-продажу таких об’єктів на
ринку.
Враховуючи вищевикладене відмітимо, що перевагами порівняльного
підходу щодо ринкової оцінки власного капіталу банку є: використання ринкової
інформації про ціну банківських акцій і відображення реального попиту та
пропозиції на відповідні банківські акції як об’єкт інвестування, що дає
можливість інвестору вкладати кошти в той банк, який забезпечує оптимальне
співвідношення між ціною інвестованих акцій, прогнозованим доходом і рівнем
ризику.
Серед суттєвих недоліків порівняльного підходу варто назвати такі:
використання для бази розрахунку групових коефіцієнтівмультиплікаторів ретроспективних даних (фінансових показників за минулу звітну
дату);
неможливість отримання достовірної всебічної фінансової інформації
для здійснення порівняння оцінюваного об’єкта з об’єктом-аналогом;
неврахування перспектив розвитку банку;
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необхідність проведення складних розрахунків, внесення певних
коректувань для досягнення повноти порівняння вихідних і отриманих величин;
неможливість застосування за умови відсутності розвинутого ринку
банківських цінних паперів, статистичних даних щодо котирувань банківських
акцій на біржі, інформації про злиття та поглинання банків, а також про
результати оцінки різних банків.
Дохідний підхід базується на прогнозуванні грошових потоків банків у
перспективі їх приведення до теперішнього чи майбутнього періоду часу. Він дає
визначення теперішньої поточної вартості майбутніх доходів, які виникають в
результаті використання активів, а при оцінці ринкової вартості певного об’єкта
передбачає застосування таких методів: метод дисконтування грошових потоків
DCF (discounted cash flow), метод капіталізації, метод доданої економічної
вартості.
Використання методу дисконтування грошових потоків передбачає
розмежування двох завдань із вибором відповідних моделей грошових потоків:
оцінка ринкової вартості сукупного капіталу банку (грошовий потік для
всього інвестованого капіталу), що ґрунтується на прогнозуванні та дисконтуванні
вільного грошового потоку (FCF), який генерується діяльністю банківської
установи з певною структурою активів і пасивів;
оцінка ринкової вартості акціонерного (власного) капіталу банку
(грошовий потік для власного капіталу), яка базується на прогнозуванні та
дисконтуванні залишкового грошового потоку ―для акціонерів, тобто власного
капіталу банку (FCFE).
Вільний грошовий потік для банку в цілому (FCF) складається із грошових
потоків від операційної та інвестиційної діяльності банку й використовується для
оцінки ринкової вартості банківського бізнесу. Варто відзначити, що грошовий
потік від операційної діяльності є по суті лише фінансовим результатом і не
враховує амортизації основних фондів і нематеріальних активів банку.
Поширеним у зарубіжній практиці банківських аналітиків є визначення
дійсної ринкової вартості банківських акцій на базі використання нескінченної
форми моделі дисконтування дивідендів, яка передбачає, що надходження
акціонерам будуть зростати з темпом росту (g), рентабельність власного капіталу
(ROE) буде постійною, а співвідношення власного та залученого капіталів
залишиться незмінним, відповідно й балансова вартість власного капіталу також
буде зростати з темпом (g). Відтак, ринкова вартість банківських акцій
визначається шляхом сумування майбутніх дивідендних виплат за акціями,
дисконтованих за вартістю власного капіталу.
Використання методу капіталізації при визначенні ринкової вартості
власного капіталу стає можливим за умови дотримання стабільності (зростання
чи зниження) величини грошового потоку банку в довгостроковому періоді. Так
296

як і інші методи дохідного підходу оцінки ринкової вартості об’єкта, метод
капіталізації базується на твердженні, що вартість об’єкта оцінки пропорційна
майбутнім доходам, які цей об`єкт принесе.
В загальному застосування методу капіталізації передбачає такі етапи:
аналіз фінансової звітності, її нормалізація чи трансформація;
оцінка величини капіталізованого прибутку (грошового потоку);
розрахунок адекватної ставки капіталізації;
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки.
Зауважимо, що ставка капіталізації – це величина обернена до коефіцієнта
капіталізації. Загальна ставка капіталізації визначається як відношення чистого
прибутку до вартості об’єкта оцінки. Для оцінки ринкової вартості власного
капіталу ставка капіталізації є результатом співвідношення вільного грошового
потоку FCFE і вартості власного банківського капіталу.
Метод економічної доданої вартості (Economic value added – EVA) оцінки
ринкової вартості капіталу банку, розроблений компанією Stem Stewart&Co,
дозволяє розрахувати для кожного періоду часу додану вартість, створену
банківською установою за відповідний період часу, яка визначається
ефективністю використання активів банком (рентабельність активів – ROA) і
середньозваженою вартістю сукупного банківського капіталу – WACC (вар- тістю
обслуговування всіх складових пасивів банку).
Зауважимо, якщо показник економічної доданої вартості (EVA) додатній, то
банк розвивається та функціонує нормально, за умови набуття даним показником
від’ємного значення, це буде свідченням погіршення фінансової стійкості банку.
Показник (EVA) характеризує створену додану вартість для сукупного
банківського капітану, тому і значення середньозваженої вартості капіталу банку
(WACC) у формулі визначає необхідний рівень дохідності на вкладений капітал,
тобто є ставкою дисконтування. Показник економічної доданої вартості в моделі
Ольсона (EVAе) дозволяє нам достовірно оцінити додану вартість, створену лише
власним капіталом банку, тому в якості коефіцієнта дисконтування
використовується показник ке, який відображає мінімальний рівень дохідності
власного капіталу.
Отже, використання методу доданої економічної вартості при визначенні
ринкової вартості власного капіталу банку дає змогу аналітикам: здійснити оцінку
ефективності використання власного капіталу банком, провести аналіз
інвестиційних проектів, визначити стратегічні цілі діяльності банку, налагодити
інформаційний обмін з акціонерами та інвесторами банківської установи [7, с.
145-153].
О. М. Колодізєв та В. О. Лесик, досліджуючи питання капіталізації банків та
стратегічного управління банківського капіталу, зазначають, що рівень
капіталізації є одним із визначальних факторів, що впливає на фінансовий стан
банків та перспективи їхнього розвитку, визначає надійність та
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конкурентоспроможність фінансових установ, захищеність вкладів населення,
підприємств і держави [6, с.50]. На наш погляд, поняття рівень капіталізації
необхідно уточнити, вказавши методику його оцінювання, тому можемо сказати,
що це агрегований показник, оцінку якому можна дати лише після системного
аналізу темпів зростання капіталу, його адекватності сформованим активам,
ефективності використання та взаємозв’язку з іншими чинниками (зовнішніми та
внутрішніми), які визначають рівень достатності капіталу банків. Необхідно
визначити основні напрями його оцінки та здійснити аналіз показників за кожним
із цих напрямів. Отже, оцінювання рівня капіталізації банків доцільно
здійснювати за допомогою індикаторів процесу капіталізації банків, які можна
систематизувати за такими основними напрямами (табл. 2):
оцінка обсягу капіталу банків;
адекватність капіталу банків;
ефективність використання ресурсів;
залежність банківського капіталу від фінансових показників діяльності
банку.
Звернемо увагу на те, що розглядаючи основні показники адекватного рівня
капіталізації, доцільним є згрупування їх за певними критеріями. У результаті
розрахунку цих показників комерційні банки будуть класифіковані за ступенем
надійності, стабільності, захищеності, дохідності, незалежності тощо. Так,
позитивна тенденція значень таких показників як коефіцієнт капіталізації та темпи
приросту капіталу буде свідчити про надійність та стабільність банків. Ці
показники є сигналом до швидкого реагування, тобто, якщо банк має тенденції до
зниження показників капіталу, його ринкової вартості і коефіцієнтів капіталізації,
йому необхідно вжити заходів щодо підвищення рівня капіталізації. А дотримання
комерційними банками коефіцієнту співвідношення регулятивного капіталу до
зважених за ризиком активів, коефіцієнту захищеності коштів клієнтів власним
капіталом, коефіцієнту захищеності виданих кредитів власним капіталом тощо
у межах рекомендованого або адекватного значення свідчить його якісну сторону
оцінювання капіталу банку, зокрема забезпечення та захищення власним
капіталом кредитних, депозитних, ризикових та інших операцій банківських
установ. Отже, у разі недотримання оптимального рівня цих показників, можна
стверджувати, що банки мають проблеми з власним капіталом та його
адекватність іншим економічним явищам, що, у свою чергу, вимагає вжиття
заходів до їх уникнення.
Отже, достатність капіталу банків – явище складне та багатогранне, що має
декілька кількісно відмінних вимірників, які лише в сукупності можуть дати
уявлення про відповідність обсягу капіталу потребам банку в ресурсах для
створення матеріально-технічної та інтелектуальної бази, для забезпечення довіри
до банку вкладників, кредиторів та інвесторів, для дотримання вимог
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регулятивних органів та задоволення зростаючого попиту на його послуги з боку
клієнтів.
Таблиця 2. Система індикаторів процесу капіталізації банків
Назва показника

Коефіцієнт капіталізації
Темп приросту власного
капіталу

Характеристика

Формула
розрахунку

Оцінка обсягу капіталу банків
Визначає питому вагу капіталу у загальні Власний капітал/
сумі джерел банку
Пасиви
Дає змогу проаналізувати тенденцію щодо (ВКn – ВКn-1)/
темпів зростання капіталу
ВКn-1

Рекомендоване
значення
Більше 60%
Зростання

Адекватність капіталу банків
Коефіцієнт співвідношення
регулятивного капіталу до
зважених за ризиком активів

Визначає достатність регулятивного
капіталу, зважаючи на загальний обсяг
банківської діяльності, незалежно від
розміру різних видів ризиків

Регулятивний
капітал/Ар

Не менше 10%

Коефіцієнт співвідношення
приросту капіталу й активів

Визначає величину зростання активів
внаслідок збільшення капіталу

Повинно бути
адекватним

Коефіцієнт захищеності
коштів клієнтів власним
капіталом

Характеризує ступінь захищеності
власним капіталом коштів, залучених на
рахунки

Темп приросту
капіталу/ Темп
приросту активів
Власний капітал/
Залучені кошти

Коефіцієнт захищеності
виданих кредитів власним
капіталом

Показує спроможність банків повернути
залучені кошти за умови неповернення
кредитів

стабільно невисоке
значення або незначне
зниження, критичним
значенням є 9,0.

стабільно невисоке
значення або незначне
зниження, критичним
значенням є 9,0.
Коефіцієнт співвідношення
Призначений для порівняння
(Недіючі кредити– стабільно невисоке
недіючих кредитів без
потенційного впливу недіючих кредитів за
Резерви на
значення або незначне
урахування резервів до
вирахуванням створених резервів на
покриття
зниження
капіталу
капітал
можливих втрат за
кредитами) /
капітал
Коефіцієнт співвідношення
Покликаний визначити схильність
Чиста відкрита
стабільно невисоке
чистої відкритої позиції в депозитних установ до валютному ризику позиція в іноземній значення або незначне
іноземній валюті до капіталу
щодо капіталу
валюті/ капітал
зниження
Коефіцієнт співвідношення Виявляє вразливі місця, обумовлені
великих відкритих позицій до концентрацією кредитного ризику
капіталу
Рентабельність капіталу
(ROE)

Власний капітал/
Кредити

Число великих стабільне значення або
відкритих позицій/ незначне зниження
капітал

Ефективність використання ресурсів
Показує рівень віддачі прибутку від
Чистий прибуток/
інвестованого капіталу
Власний капітал

Рентабельність активів (ROA) Інформує про те, яку величину прибутку Чистий прибуток/
банк отримує на кожну грн. активів
Активи

Достатнім є > 7 %
Достатнім є > 1 %

Залежність банківського капіталу від фінансових показників діяльності банку
Коефіцієнт фінансової
Характеризує ступінь покриття залучених Власний капітал/
Не менше 1,5
незалежності
та позичених коштів
Сукупні
зобов’язання
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М.В. Слободянюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ
НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджено етапи еволюції місцевих податків та зборів. Визначено
завдання Податкового кодексу України у сфері місцевого оподаткування. Зокрема
наведено негативні риси податкового законодавства України. Виокремлено
завдання реформування податкової системи та зазначено зміни у системі
місцевого оподаткування.
Ключові слова: місцеві податки і збори, податкові надходження, місцеві
бюджети, ухилення від сплати податків, спрощена система оподаткування.
Система місцевого оподаткування в Україні є складовою частиною
податкової системи держави та відповідає, в першу чергу, інтересам органів
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місцевого самоврядування, оскільки розглядається як самостійне джерело доходів
місцевих бюджетів.
Особливість місцевих податків полягає в тому, що їх встановлення є
здебільшого компетенцією місцевих органів влади, що відображає таким чином,
самостійність місцевого самоврядування. Метою введення місцевих податків є
зміна доходної частини місцевих бюджетів.
Проблеми фінансового забезпечення територіальних громад та
удосконалення розмежування повноважень між центральними органами влади та
органами місцевої влади є предметом постійної дискусії з боку політиків,
науковців та практиків. Значну увагу дослідженню цих питань приділяють відомі
вчені: Т. Бондарук, С. Буковинський, А. Буряченко, В. Вишневський, І. Запатріна,
О. Кириленко, І. Луніна, Ц. Огонь, К. Павлюк, Ю. Пасічник, Д. Полозенко, С.
Слухай, І. Чугунов, І Чуркіна та інші.
Порядок справляння місцевих податків і зборів в Україні є складовою
системи оподаткування, засади становлення, розвитку та реформування якої
умовно можна розподілити на 3 основні етапи (рис.1):
1 – етап до прийняття Податкового кодексу України (1991 р. – 2010 р.);
2 – етап після прийняття Податкового кодексу України (2011 р.2015р.).
3 – етап після прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи
(2015 р. – теперішній час).
Набуття Україною незалежності почали застосовувати новий підхід до
місцевого оподаткування, що втілився в прийнятті нормативно-правового акта,
такого як Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20
травня 1993 р. № 56-93, яким здійснювалося регулювання місцевих податків і
зборів в Україні.
Декретом Кабінету Міністрів «Про місцеві податки і збори» [7]
передбачалося введення двохмісцевих податків і чотирнадцяти місцевих зборів:
комунального податку, податку з реклами, ринко-вого збору, збору за видачу
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, збору за паркування автомобілів,
готельного збору, курортного збору, збору за право використання місцевої
символіки, збору за видачу ордера на квартиру, збору за проведення місцевих
аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, збору за право проведення кіно- і
телезйомок, збору за участь у бігах на іподромі, збору за виграш на бігах, збору з
осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збору з власників собак,
збору за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за
кордон.
Звичайно, цей перелік із шістнадцяти податкових платежів не був
остаточним. Неодноразово вносилися зміни до Декрету «Про місцеві податки і
збори». Крім того, види місцевих податків і зборів були визначені і в одному з
основних податкових законів «Про систему оподаткування» [5].
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Окрім появи Конституції України, період з 1996 по 2010 роки
характеризувався прийняттям низки нормативно-правових актів, що стосувалися
оподаткування, зокрема й місцевими податками та зборами. З метою розвитку
положень, закріплених в Конституції України, 21 травня 1997 року прийнято
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей нормативноправовий акт, прийнятий на виконання ст. 92 Конституції України, визначив
систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та
діяльності, правовий статус і відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування [4].
Етапи еволюції місцевих
податків та зборів

І етап
Закон України
«Про систему
оподаткування»,
Декрет Кабінета
Міністрів Україн «Про
місцеві податки і
збори»

Місцеві податки:
1)податок на
рекламу
2)комунальний
податок
Місцеві збори:
1)ринковий збір;
2)курортний збір
3)збір за право
використання
місцевої символіки;
4)збір за паркування
автотранспорту;
5)збір за видачу
дозволу на
розміщення об'єктів
торгівлі;
та інші

ІІ етап
Податковий
кодекс України

Місцеві податки:
1)податок на
нерухоме майно,
відмінне від земе
льної ділянки
2)єдиний податок
Місцеві збори:
1)збір за місця для
паркування
транспортних засобів;
2)збір за провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності;
3)туристичний збір

ІІІ етап
Податковий кодекс
України, Закону України
від 28.12.2014 № 71-VIII
«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України та деяких
законодавчих актів
України щодо податкової
реформи»

Місцеві податки:
1)Податок на майно:
- податок на
нерухомемайно,
відмінне від земель
ділянки
- транспортний
податок
- плата за землю
2)Єдиний податок
Місцеві збори:
1)туристичний збір;
2)збір за місця для
паркування
транспортних засобів

Рисунок 1. Етапи еволюції місцевих податків та зборів
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Період з 1996 по 2009 роки характеризувався значною кількістю
малоефективних місцевих податків та зборів, нестабільністю нормативноправових актів, що регулювали оподаткування місцевими податками і зборами,
суперечливістю окремих законодавчих положень, відсутністю оподаткування
майна. Тому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року
було схвалено Стратегію реформування податкової системи, що передбачала
прийняття Податкового кодексу України [2]. Після активних обговорень Проекту
Податкового кодексу в суспільстві, 18 листопада 2010 року Верховна Рада
України схвалила Податковий кодекс України та подала його на підпис
Президентові України. Податковий кодекс України набув чинності з 1 січня 2011
року.
Саме Податковий кодекс України , що набув чинності з 01 січня 2011 р.,
докорінно змінив систему місцевого оподаткування, скасувавши Закон України
«Про систему оподаткування»; Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня
1993 р. № 56-93 «Про місцеві податки і збори» ; Указ Президента України від 28
червня 1999 р. № 761/99 «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору»
та низку інших нормативно-правових актів.
Необхідно зазначити, що Податковий кодекс України, ухвалений 2 грудня
2010 р., став компромісом між державою, суспільством і бізнес-структурами.
Положення цього кодифікованого нормативно-правового акта спрямовані,
насамперед, на вдосконалення адміністрування податків, зниження податкового
навантаження на підприємництво та створення стимулів для інноваційнотехнологічного розвитку вітчизняної економіки. Завдання Податкового кодексу
України у сфері місцевого оподаткування наведено на рис.2.
Однак, незважаючи на кодифікацію податкового законодавства, податкова
система України на сучасному етапі характеризується негативними рисами.
Негативні риси податкового законодавства України представлено на рис. 3.
Важливим у реформуванні вітчизняної системи місцевого оподаткування є
використання досвіду європейських держав, де місцеві податки і збори є основним
дохідним джерелом місцевих бюджетів. Саме тому у 2014 році було розроблено та
представлено на обговорення проект Концепції реформування податкової системи
та нової редакції Податкового кодексу України.
Проект Концепції розроблено з урахуванням пропозицій членів робочої групи
з питань підготовки нової редакції Податкового кодексу України, склад якої
затверджено наказом Мінекономрозвитку від 08 травня 2014 р. № 534 і до якої
включено представників центральних органів виконавчої влади, громадських
організацій, асоціацій та аудиторських компаній [3]. Завдання реформування
податкової системи представлено на рис. 4.
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Податковим кодексом України з метою реформування системи місцевого оподаткування та
одночасно зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів було передбачено:

Скасування
десяти
неефективних
місцевих зборів, таких як: комунальний
податок; збір за видачу дозволу на
розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг; збір за право використання
місцевої символіки; збір із власників
собак; збір за видачу ордера на
квартиру; збір за участь у бігах та
іподромі; збір за виграш на бігах на
іподромі; збір з осіб, які беруть участь у
грі на тоталізаторі на іподромі; збір за
право проведення кіно- і телезйомок;
збір за проведення місцевого аукціону,
конкурсного розпродажу і лотерей

Перехід на нову базу оподаткування збором за
місце для паркування транспортних засобів
(замість години паркування – площа
паркування), що запобігатиме ухиленню від
сплати збору

Запровадження туристичного збору, який
справлятиметься на всій території держави
(замість курортного збору, який має обмежене
застосування). Ставку податку встановлено у
розмірі від 0,5% до 1% вартості проживання у
готелях, мотелях Таким чином, на момент
прийняття
кодифікованого
нормативноправового акта, відповідно до статті 10
Податкового кодексу України, до місцевих
податків належали: податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, та
єдиний податок. До місцевих зборів віднесено
збір
за
провадження
деяких
видів
підприємницької діяльності, збір за місця для
паркування транспортних засобів, туристичний
збір.

Відмова від фіксованих ставок збору за
провадження
деяких
видів
підприємницької діяльності (плати за
торговий патент) шляхом встановлення
ставок
до
розміру
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законодавством на 1 січня звітного року

Рисунок 2. Завдання Податкового кодексу України у сфері місцевого
оподаткування
Оскільки на сьогодні діюча податкова система України не забезпечує
збалансованого з реальними можливостями економіки податкового навантаження
на суб’єктів господарювання, її реформування викликано необхідністю
невідкладної стабілізації фінансової ситуації, підвищення фінансової незалежності
органів місцевого самоврядування та стимулювання економічних процесів.
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Негативні риси податкового
законодавства

Нормативно-правові
акти з питань
оподаткування є
складними, окремі
законодавчі норми –
недостатньо
узгодженими

Витрати на
адміністрування
окремих податків є
більшими порівняно з
доходами бюджету,
що формуються за
рахунок їх справляння
Механізм митнотарифного регулювання не
дає можливості оперативно
реагувати на зміни
кон’юнктури світового
ринку та структури
економіки в Україні

Рисунок 3. Негативні риси податкового законодавства України
Так, Концепцією реформування податкової системи передбачено скасувати:
збір за першу реєстрацію транспортного засобу; збір за місця для паркування
транспортних засобів; екологічний податок; рентну плату за транспортування
нафти; плату за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом; збір за
спецвикористання води, лісових ресурсів виноградарства, садівництва і
хмелярства; цільову надбавку до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію та природний газ; туристичний збір; збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності; державне мито.
Що стосується місцевого оподаткування, то відповідно до Концепції
податкової реформи, запропонованої урядом, планувалося скасувати три місцеві
збори, а саме: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
туристичний збір, збір за місця для паркування транспортних засобів.
Наступним кроком реформування у сфері місцевого оподаткування стало
прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014
р. № 71-VIII (далі – Закон № 71) [4], що набрав чинності 01 січня 2015 р., яким
внесено зміни як у систему оподаткування в цілому, так і в систему місцевого
оподаткування зокрема. Зміни у системі місцевого оподаткування відображено на
рис. 5.
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спрощення податкової системи

Реформування
податкової системи
спрямоване на:

стимулювання заінтересованості органів
місцевого самоврядування в економічному
розвитку регіонів через спрямування частини
загальнодержавних податків і зборів до
місцевих бюджетів
гармонізацію
бухгалтерського
податкового обліку

та

побудову партнерських взаємовідносин між
податковими органами і платниками

Рисунок 4. Завдання реформування податкової системи
Так, з 01 січня 2015 р., відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України, до
місцевих податків належать: податок на майно; єдиний податок. До місцевих
зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів та
туристичний збір. Необхідно зазначити, що розділ XII Податкового кодексу
України визначає особливості адміністрування саме податку на майно. Так, у ст.
265 ПКУ зазначено, що податок на майно складається з: податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки; транспортно-го податку; плати за землю.
Державна Фіскальна служба України листом від 16 січня 2015 р. № 722/5/9999-19-01-01-16 «Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та
зборів» зазначає, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та
податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) та
вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та збору за місця для паркування
транспортних засобів, туристичного збору [1].
Крім того, відповідно до абз. десятого п. 4 Розділу І Закону № 71 до
повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належить
встановлення в межах, визначених ПКУ, ставок ак-цизного податку з реалізованих
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Позитивні результати та переваги податкової реформи зможемо
проаналізувати згодом. Однак уже на сьогодні є багато критики та коментарів
щодо внесених змін до Податкового кодексу України. Так, на думку багатьох
науковців, «норми закону № 71-VIII спрямовані на збільшення фіскального
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Зміни у систему місцевого оподаткування відповідно до Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи»

навантаження на населення, середній клас, бізнес шляхом розширення бази
оподаткування та збільшення ставок податків (зокрема, акцизного податку,
земельного податку, податку на нерухомість, ПДФО з пасивних доходів, податку
на майно (крім земельної ділянки).
Зменшення кількості податків та зборів з 22 до 11
Гармонізацію бухгалтерського та податкового об-ліку і визначення
об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, а саме за
правилами бухгалтерського обліку
Спеціальну процедуру електронного адміністрування ПДВ
Зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Запровадження місцевого податку на майно
Оптимізацію кількості груп платників єдиного податку до чотирьох із
підвищенням максимального розміру доходу, який дає змогу
перебувати на спрощеній системі оподаткування (для першої та
другої груп), зниження ставок єдиного податку для малого бізнесу
Зміну ставок рентної плати для нафти і конденсату
Запровадження використання реєстраторів розрахункових операцій
(далі – РРО) з електронною звітністю до ДФС при продажу
товарів/послуг у роздрібній мережі

Поширення мораторію на 2 роки на перевірки малого бізнесу

Рисунок 5. Зміни у системі місцевого оподаткування
Крім цього запроваджені нові види податків та зборів (акцизного податку з
роздрібних продажів підакцизної продукції (алкогольної, тютюнової), продовжена
на невизначений час дія військо-вого податку, запроваджений транспортний
податок в розмірі 25 000 грн. для власників легкових автомобілів, серед яких є
представники середнього класу, збільшені ставки ПДФО, завданий черговий удар
по вкладникам, які ще не забрали свої вклади з банківської системи» [6].
Створення системи місцевого оподаткування в Україні характеризується
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процесом запровадження та скасування місцевих податків і зборів, розробкою
нормативно-правових актів, які постійно змінювалися та доповнювалися з метою
вдосконалення та покращення податкової системи в цілому.
Сучасний стан місцевих податків і зборів характеризується подальшим
реформуванням системи місцевого оподаткування в Україні, реалізацією
податкової реформи та кроком до розв’язання на законодавчому рівні основних
проблем наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, оскільки саме
положення оновленого Податкового кодексу України стали своєрідним
орієнтиром для органів місцевого самоврядування під час прийняття ними рішень
щодо запровадження місцевих податків і зборів.
Раціонально організоване місцеве оподаткування забезпечить зростання
економіки та суттєво підвищить соціальний добробут регіонів та його населення.
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М.В. Слободянюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджено обставини, що призводять до ухилення від сплати
податків. Визначено причини ухилення від сплати місцевих податків. Зокрема
наведено напрями удосконалення механізму податкових надходжень місцевих
бюджеті.
Ключові слова: місцеві податки і збори, податкові надходження, місцеві
бюджети, ухилення від сплати податків, спрощена система оподаткування.
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Сьогодні в Україні підсистема оподаткування місцевими податками та
зборами своїм розвитком і дієвістю поступається багатьом системам інших
держав. Зокрема, про це свідчить рівень ухилення від сплати місцевих податків в
Україні.
Питанням, пов'язаним з формуванням та використанням коштів місцевих
бюджетів, присвячені праці вітчизняних науковців та практиків: Й. Бескида,
О.Василика, О. Демків, І. Дьяконової, А. Єпіфанова, М. Карліна, В. Кравченко,
В.Малько, В. Опаріна, М. Пабата, Ю. Петленко, І. Сало, О. Сунцової, Л. Тарангул,
В. Федосова, С. Юрія та інших.
Ціллю статті є дослідження проблем та напрямів удосконалення механізму
податкових надходжень місцевих бюджетів.
Оцінити масштаби ухилення від сплати податків в Україні допоможе рівень
тінізації економіки. Відповідно до досліджень Ю. М. Харазішвілі, проведених з
використанням функцій сукупного попиту й пропозиції, рівень тінізації економіки
України коливається у діапазоні від 30% до 40% ВВП. Австрійський економіст Ф.
Шнайдер з’ясував, що рівень тіньової економіки в Україні становить 52,8% від
ВВП. Цей показник широко використовується у міжнародних порівняннях [4, с.
17]. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі показник рівня
тіньової економіки у І кварталі 2015 року зріс до 47% від офіційного ВВП, що на
5% більше, ніж у І кварталі 2014 року [2, с.69]. Враховуючи наведені показники,
пріоритетним напрямом вдосконалення адміністративно-правового регулювання
місцевих податків і зборів в Україні слід вважати комплекс заходів спрямованих
на боротьбу з ухиленням від сплати місцевих податків та зборів.
Необхідність дослідження питання щодо ухилення від сплати податків
обумовлена певними обставинами. Ухилення від сплати податків – деструктивне
явище, що існує в будь-якому суспільстві. Т. В. Паєнтко зазначає, що ухилення від
сплати податків є одним із найбільш поширених способів перерозподілу
фінансових потоків в Україні масштаби якого після економічної кризи відчутно
зросли [6, с 25]. Під ухиленням від сплати податків слід розуміти умисні
протиправні дії спрямовані на мінімізацію податкових зобов’язань, або їх
несплату у спосіб, що суперечить чинному законодавству, в результаті яких настає
відповідальність за порушення податкового законодавства. Внаслідок цього до
бюджетів надходить менше коштів, ніж потрібно для виконання державою чи
органами місцевого самоврядування своїх функцій.
Ухилення від оподаткування має такі характерні ознаки: 1) мета – економія на
податках, досягається шляхом невиконання податкових обов’язків; 2) невиконання
податкових зобов’язань недобросовісними платниками податків тягне їх
перекладення на законослухняних платників податків; 3) негативний характер
наслідків зниження податків для держави [5, с. 24].
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ухилення
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впливає
на
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держави,
обмежує
можливості
фінансування
соціально-економічних
програм.

По-друге,
неплатники
податків,
переносячи
додатковий податковий
тягар
на
законослухняних
платників
податків,
провокують не тільки
соціальну напруженість,
але
й
політичну
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у
суспільстві.

По-третє, ухилення від
сплати
податків,
створюючи попит на
послуги посадових осіб
державних органів, що
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своїми
посадовими
повноваженнями,
збільшує
масштаби
тіньової економіки і
служить основою для
корупції

Рисунок 1. Обставини, що призводять до ухилення від сплати податків
Для розробки рекомендацій щодо запобігання розповсюдженню та уникнення
ухилення від сплати місцевих податків і зборів необхідно звернути увагу на
причини, що цьому сприяють.
Для запобігання розповсюдженню та уникнення ухилення від сплати
місцевих податків необхідно звернути увагу на досвід боротьби з цим явищем
держав – членів ЄС. Так, підґрунтям для адміністрування податків у цих державах
є два основні принципи – добровільна сплата податків та аналіз ризиків, тобто
робота з платниками податків, які ухиляються від добросовісного виконання
законів. Ця категорія платників податків постійно перебуває під контролем
працівників податкових органів. Добровільна сплата податків є беззаперечною
ознакою розвиненого демократичного суспільства з високою економічною
культурою, здатного забезпечити належний суспільний контроль за діяльністю
платників податків. Для ефективної боротьби з ухиленням від сплати місцевих
податків і зборів необхідно враховувати позитивний досвід уряду Польщі та
ввести заборону господарської діяльності платників єдиного податку, які раніше
вчинили серйозний податковий злочин. Доцільно також створити відповідну
інформаційну базу підприємств, організацій, установ і громадян України, які
ухиляються від сплати податків, для подальшого використання цієї інформації
регулюючими органами в разі вирішення такими фізичними та юридичними
особами створювати нові суб’єкти господарської діяльності [7, с. 231].
На думку І. М. Кріль та В. М. Кміть, найбільш дієвим способом зменшення
рівня порушень податкового законодавства є зменшення податкових ставок та
застосування відповідних податкових пільг.
Окрім боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків і зборів, не менш
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важливим напрямом удосконалення адміністративно-правового регулювання
місцевих податків і зборів в Україні є реформування спеціальних податкових
режимів.
Надмірне податкове навантаження та складну систему
адміністрування, значний вплив податкового навантаження на
доходи та витрати платників (на сьогодні в Україні згідно зі ст. 10
Податкового кодексу України передбачено два місцеві податки – на
майно та єдиний податок, утім фактично їх діє чотири, оскільки
відповідно до п. 265.1.1 ст. 265.1 Податкового кодексу України
податок на майно складається з: податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за
землю
Нестабільність та недосконалість податкового законодавства
Відсутність податкової культури
Постійне зниження платоспроможності населення та його негативне
ставлення до оподаткування
Недовіра до податкових органів (відносини між платниками
податків і цими органами будуються переважно на основі
застосування каральних методів управління

Високий рівень корупції тощо

Рисунок 2. Причини ухилення від сплати місцевих податків
Практичний досвід застосування спрощеної системи оподаткування свідчить
про позитивний вплив цього режиму оподаткування на розвиток малого
підприємництва. Надходження коштів від сплати єдиного податку є джерелом
постійного та гарантованого поповнення місцевих бюджетів.
Всі ці платежі мають спільну мету запровадження – спрощення
оподаткування доходів платників податків з незначними доходами шляхом сплати
одного податку замість інших
Варто зауважити, що Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
вніс зміни до Податкового кодексу України. Відповідно до цього закону з 1 січня
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2016 року підвищено ставку єдиного податку для платників ІІІ групи: з 2 до 3% –
для платників ПДВ, з 4 до 5% – для неплатників ПДВ, та зменшено річний обсяг
доходу в цілях оподаткування з 20 млн. грн. до 5 млн. грн. Внаслідок цього
посилено тиск на платників єдиного податку. Крім того, в науковій літературі
неодноразово висловлювалися пропозиції щодо ліквідації спрощеної системи
оподаткування. Аргументом на користь цієї позиції є те, що частина суб’єктів
підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування,
мінімізують доходи від своєї діяльності [8, с.58].
Однак ліквідація спрощеної системи оподаткування приведе до зростання
державних витрат внаслідок підвищення рівня безробіття в державі, втрати довіри
суспільства до органів державної влади та соціальної нестабільності. Так, після
посилення тиску на платників єдиного податку в 2010–2011 роках, Україна
втратила близько 2 млн. робочих місць [9, с.75]. Необхідно зауважити, що
скасування спрощеної системи не означатиме автоматичний перехід суб’єктів
малого підприємництва на загальну систему оподаткування. Навпаки, наслідком
цього стане тінізація значної частини малого бізнесу, що зменшить надходження
до місцевих бюджетів, оскільки багато видів діяльності можуть бути
рентабельними лише за наявності спрощеної системи оподаткування.
Отже, спрощену систему оподаткування недоцільно скасовувати, вона
потребує реформування. Враховуючи досвід держав – членів ЄС та негативні
наслідки реформування єдиного податку в Україні, вбачається доцільним
звільнити від оподаткування ПДВ платників єдиного податку ІІІ групи з річним
доходом, що перевищує 1 млн. грн (саме ця межа встановлена для обов’язкової
реєстрації платника ПДВ), але не більший ніж 1,5 млн.грн. Доцільно також
посилити відповідальність платників єдиного податку за порушення у сфері
трудового законодавства (наприклад, за відсутність оформлених трудових
договорів з найманими працівниками).
Спрощена система оподаткування є важливим кроком поліпшення
податкового клімату в Україні, як найбільш поширена серед альтернативних
систем оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Викладене дозволяє зробити
висновок, що практичний досвід застосування спрощеної системи оподаткування
в Україні дає достатньо підстав стверджувати про її позитивний вплив на сектор
малого підприємництва. Зокрема, підтримка малого та середнього бізнесу є одним
із пріоритетних напрямів державної політики в Україні. Отже, удосконалення
спрощеної системи оподаткування має велике значення для платників місцевих
податків та податкових органів.
Не менш важливим напрямом удосконалення регулювання місцевих податків
і зборів в Україні є реформування інституційно-функціональної структури
податкової системи та ефективна кадрова політика. Значну підтримку в
суспільстві отримала пропозиція щодо реформи правоохоронних органів,
ліквідації податкової міліції та створення демілітаризованої Служби фінансових
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розслідувань. Однак відповідно до законопроекту від 2 вересня 2014 року № 1655VII, що пропонує створення такої служби, деякі функції органу дублюють функції
органів Міністерстра внутрішніх справ України, органів Служби безпеки України
та прокуратури. Наприклад, Служба фінансових розслідувань матиме право
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в
межах наданої законом компетенції, здійснювати розшук осіб, які переховуються
від слідства та суду за кримінальні правопорушення, віднесені до його компетенції
[10, с.85]. Отже, діяльність Служби фінансових розслідувань носитиме не тільки
адміністративно-аналітичний характер, а й буде пов’язана з небезпекою для життя
та здоров’я, тому питання про повну її демілітаризацію викликає сумнів.
«Виділення окремої спеціалізованої структури – це добре. Але оскільки в нас такі
розслідування переплітаються з кримінальними речами, все одно збережеться
співпраця з іншими органами, а як наслідок – перекладання завдань одними
чиновниками на інших, неузгодженість, плутанина і так далі» – зазначає С. О.
Яременко [3, с.94]. Тому вбачається необхідним створити незалежні слідчі відділи
при Службі фінансових розслідувань, які будуть мати статус мілітаризованих
підрозділів цієї служби.
Структурно-функціональні зміни в ДФС України мають сприяти підвищенню
ефективності роботи, зменшенню корупції в податкових органах, вирішенню
питань кадрової політики.
На сучасному етапі розвитку України стратегічним завданням покращення
адміністрування місцевих податків і зборів є також подолання кадрових
деформацій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а
також забезпечення захисту прав людини та формування антикорупційних
механізмів у сфері державного управління. При цьому дотримання законів, які
стосуються прав людини, є необхідною умовою здійснення кадрової політики в
територіальних органах ДФС України та органах місцевого самоврядування.
Державна кадрова політика – це цілеспрямована стратегічна діяльність
держави, пов’язана з плануванням та прогнозуванням формування, професійного
розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів України,
визначенням цілей і пріоритетів кадрової діяльності. Від стратегії подальшого
розвитку держави залежать обсяг і межі державного регулювання кадрових
процесів, рівень їх децентралізації та демократизації
Проблема заниження платниками оподатковуваного доходу спричиняє
негативні тенденції в оподаткуванні доходів фізичних осіб, що відповідно
зменшує рівень податкових надходжень
Формування податкових надходжень місцевих бюджетів на 2015 р. базується
на нових законах та реформах. З метою формування нових прогресивних відносин
в управлінні бюджетними ресурсами в Україні прийнято ряд законів: Закон
України № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Закон України
№ 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
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міжбюджетних відносин», Закон України № 71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи».
Існують проблеми правового характеру фінансового забезпечення місцевого
самоврядування в Україні, що є надзвичайно актуальними, оскільки заважають
розвитку всієї економічної системи. Це пов’язано з питанням співвідношення
внутрішнього і наднаціонального правового регулювання.
Центральні органи влади не підтримують звуження їх повноважень на
користь органам нижчого рівня, залишаючи за собою переважну більшість
найважливіших повноважень, від яких залежить якість та рівень соціальноекономічного забезпечення адміністративно-територіальних одиниць і мешканців
цих територій. Законодавче закріплення функцій місцевого самоврядування
повинно знайти своє відображення в Конституції України, але доводиться
констатувати, що чітко сформульовані фундаментальні положення щодо
функціонування органів місцевого самоврядування в Конституції – відсутні, чого
не можна сказати про більшу кількість європейських країн.
Вважаємо, що для вирішення наведених вище проблем доцільно внести зміни
до Бюджетного кодексу України, зокрема, щодо:
– закріплення на нормативно-правовому рівні окремих статей доходів, що
будуть надходити до місцевих бюджетів, для подальшого зміцнення їх фінансової
основи; це може бути збільшення відсотка надходження від екологічного податку,
від рентної плати, податку на прибуток підприємств;
– уточнення та більша конкретизації видатків, що здійснюються з державного
й місцевих бюджетів;
– удосконалення порядку надання субвенцій з державного бюджету на
реалізацію інвестиційних проектів на місцевому рівні;
– чітке визначення особливостей застосування програмно-цільового методу
та визначення основних засад щодо запровадження середньострокового
планування діяльності територіальних громад;
– підвищення ефективності управління місцевими фінансами, посилення
контролю та відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства щодо
цільового використання бюджетних коштів; визначення недостовірних обсягів
бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників;
– забезпечення цілковитої прозорості процесу формування та виконання
місцевих бюджетів.
Одним із недоліків адміністрування місцевих податків і зборів є
недосконалість процесу обміну інформацією між контролюючими органами,
органами місцевого самоврядування та платниками податків. Для якісної роботи
працівників органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади
необхідно створити Єдиний координаційний центр взаємодії ДФС України з
органами місцевого самоврядування, на базі якого діятиме інформаційна
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централізована система, яка дозволить оперативно обмінюватися інформацією.
Необхідність запровадження такої системи обумовлена тим, що платники податків
змушені неодноразово надавати одну й ту ж інформацію різним органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, що призводить до
невиправданих затрат ресурсів для кожного з суб’єктів взаємодії.
Вдосконалення регулювання місцевих податків і зборів в Україні може
відбуватися шляхом боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків і зборів,
реформування спрощеної системи оподаткування та інституційно-функціональної
структури податкової системи, ефективної кадрової політики в органах ДФС
України.
Подолання проблеми ухилення від сплати податків стане можливим завдяки
розвитку місцевих податків і зборів з урахуванням європейського досвіду,
вдосконаленню правового регулювання адміністрування місцевих податків і
зборів із застосуванням принципів добровільної сплати податків та аналізу
ризиків, зниженню рівня податкового навантаження (зменшення податкових
ставок та застосування відповідних податкових пільг), модернізації системи
адміністрування податків, удосконаленню інституційно-функціональної структури
податкової системи, фіскальній децентралізації, підвищенню рівня податкової
культури платників податків тощо.
Практичний досвід застосування спрощеної системи оподаткування в Україні
дає достатньо підстав стверджувати про її позитивний вплив на діяльність
суб’єктів малого підприємництва. Вдосконалення спрощеної системи
оподаткування сприяє поліпшенню адміністративно-правового регулювання
місцевих податків і зборів в Україні.
Враховуючи досвід держав – членів ЄС та негативні наслідки реформування
єдиного податку в Україні, доцільно звільнити від оподаткування ПДВ платників
єдиного податку ІІІ групи з річним доходом, що перевищує 1 млн. грн. (саме ця
межа встановлена для обов’язкової реєстрації платника ПДВ), але не більший ніж
1,5 млн.грн., та посилити відповідальність платників єдиного податку за
порушення у сфері трудового законодавства (наприклад, за відсутність
оформлених трудових договорів з найманими працівниками).
Основним напрямом реформування кадрової політики в ДФС України слід
вважати вдосконалення процедури прийняття на державну службу та звільнення з
неї, законодавче регулювання люстраційних процедур. а також забезпечення
законності та дотримання прав людини у цій сфері, що гарантується Загальною
Декларацією прав людини та Конституцією України.
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Т.Г. Тертична
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
У статті досліджено правове забезпечення страхової діяльності, яке передбачає
використання низки основних інструментів державного регулювання, які у
сукупності становлять цілісний механізм, а саме: ліцензування страхової
діяльності, визначення вимог до розміру і структури статутного фонду
страховика, а також до розміру та порядку розміщення страхових резервів,
перевищення показника фактичного запасу платоспроможності над показником
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нормативної
платоспроможності,
визначення
межі
перестрахування,
застосування заходів впливу (відкликання ліцензій, накладення штрафів тощо).
Ключові слова: страхування, страховий ринок, державне регулювання страхової
діяльності, інструменти державного регулювання, учасники ринку страхових
послуг.
Необхідність активного втручання держави в процеси суспільного розвитку
об’єктивно обумовлена особливо там, де це необхідно для повної реалізації
суспільно-економічних цілей. Цілі й інтереси кожного страховика, який виступає
на ринку в ролі окремого суб’єкта, трохи відрізняються від тих, про які дбає
держава. Активні взаємовідносини окремих страховиків з державою в процесі
реалізації інтересів двох сторін дозволяють говорити про страхову політику
держави.
В Україні проблемі діяльності компаній на страховому ринку, його ролі та
місця у фінансовий системі присвячені праці В.В. Базилевича, О.Д. Василика,
Н.М. Внукової, К.Г. Воблого, О.О. Гаманкової, О.І. Барановського, О.М. Залєтова,
О.Д. Заруби,
О.В. Козьменко,
М.Д. Лутака, М.В. Мниха, С.С. Осадця,
В.П. Унинець-Ходаківської, В.М. Федосова, В.М. Фурмана, І.О. Школьник.
Належне місце у формуванні теоретичного підґрунтя вирішенняцієї наукової
проблеми посідають роботи російських економістів Є.В. Коломіна, Ф.В.
Коньшина, А.Б. Крутика, Л.А. Могильова, Л.О. Орланкж-Малицької, В.К.
Райхера, Л.І.Рейтмана, В.О. Сухова, В.В. Шахова, М. Я. Шимінової та інших.
До складових політики можна віднести визначення державою кола суб’єктів з
надання страхових послуг, встановлення порядку організації і контролю за
діяльністю страхових товариств, регулювання взаємовідносин страхових компаній
з бюджетом, а також їх участь в превентивних заходах.
Система правового регулювання страхової діяльності містить норми, які
визначено:
- Конституцією України;
- міжнародними угодами, які підписала й ратифікувала Україна;
- Цивільним кодексом України;
- законами та постановами Верховної Ради України;
- указами та розпорядженнями Президента України;
- декретами, постановами та розпорядженнями Уряду України;
- нормативними актами (інструкції, методики, положення, накази), котрі
ухвалено міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади
та зареєстровано у Міністерстві юстиції України;
- нормативними актами органу, який згідно із законодавством України
здійснює нагляд за страховою діяльністю;
- нормативними актами органів місцевої виконавчої влади у випадках, коли
окремі питання регулювання страхової діяльності було делеговано цим органам за
рішенням Президента або Уряду України.
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На рівні Законів України страхова діяльність в Україні врегульована в
основному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг [6], Законом України «Про страхування» [7].
В Україні, як і в міжнародній практиці, функції нагляду за ринками
фінансових послуг у різних країнах виконують різні органи державної виконавчої
влади, якими можуть виступати самостійний спеціалізований орган виконавчої
влади, міністерства фінансів, внутрішніх справ чи центральний банк.
У сучасних умовах Україна, як і кожна держава, має органи з нагляду за
ринками фінансових послуг.
Державне регулювання діяльності небанківських фінансових установ в
Україні здійснюють наступні органи:
1. Кабінет Міністрів України;
2. Міністерство фінансів України;
3. Міністерство економіки;
4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
(Держфінпослуг), Національна комісія, що здійснює державне регулювання на
ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
5. Антимонопольний комітет.
З метою регулювання страхового ринку в Україні страхова діяльність
підлягає ліцензуванню. Вимоги до ліцензування страхової діяльності містяться в
Законі України «Про страхування» зі змінами й доповненнями та в Законі України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Кабінет Міністрів
України затвердив Перелік органів ліцензування, відповідно до якого органом
виконавчої влади є Міністерство фінансів України.
З недавнього часу у системі органів державної влади, що здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг України відбулись зміни, а
саме Указом Президента України від 23.11.11 № 1069/2011 Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України ліквідована та Указом
Президента України від 23.11.11 №1070/2011 створено Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [4].
Слід зазначити, що Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», указів Президента України
від 11.12.02 № 1153 «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України» та від 04.04.03 № 292 «Про затвердження Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» —
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим
здійснювати державне регулювання і нагляд за діяльністю ринків фінансових
послуг [4, 8, 9].
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
забезпечувала проведення державної політики у сфері фінансових послуг,
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керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, указами
Президента України, Кабінету Міністрів України.
Разом з тим, відповідно до повноважень і в межах компетенції, визначеної
законодавством Нацкомфінпослуг, є державним колегіальним органом,
підпорядкованим Президенту України підзвітним Верховній Раді України.
Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у
межах, визначених законодавством [3, с. 18].
Основними завданнями Нацкомфінпослуг є формування та забезпечення
реалізації політики державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів і похідних цінних
паперів), розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг і
вирішення системних питань їх функціонування [5, с. 38].
Отже, по суті Нацкомфінпослуг наділено абсолютно тими ж самими
повноваженнями, що мала Держфінпослуг у сфері здійснення державного
регулювання на ринках фінансових послуг однак важливим є те, що
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, не є правонаступником Держфінпослуг.
Слід звернути увагу також на порядок застосування заходів впливу
новоствореною Комісією, який має свої певні переваги та недоліки.
Основною перевагою у порядку застосування Нацкомфінпослуг до суб’єктів
нагляду заходів впливу є колегіальне прийняття рішення, що безперечно зменшує
одноособовий вплив на прийняття рішення певною посадовою особою, як це було
в Держфінпослуг, де заходи впливу в своїй більшості застосовувались
директором департаменту, до компетенції якого відноситься суб’єкт нагляду.
Однак, негативним є те, що дуже велика кількість заходів впливу,
безперечно ставить під сумнів об’єктивність і повноту прийняття рішення
Комісією, до чого безперечно негативно поставиться ринок фінансових послуг, у
зв’язку з чим у кінцевому випадку буде змушений звертатися до суду для
відстоювання своїх прав та інтересів. Зростання ж позовних заяв суб’єктів
нагляду до суду неодмінно викличе велике навантаження на юридичних
департамент Нацкомфінпослуг.
Регулювання фінансових відносин суб’єктів страхового ринку — це
сукупність соціально-правового та фінансового механізмів, за допомогою яких
забезпечується функціонування та регулювання складною системою економікоправових відносин між державою, страховиком і страхувальником і контроль за
страховою діяльністю з метою гармонійного
і збалансованого розвитку
страхового ринку та захисту інтересів і прав його суб’єктів.
З метою розбудови механізму регулювання фінансових відносин суб’єктів
страхового ринку, пропонуємо розглядати фінансовий механізм страхової
системи як дворівневу систему: систему державного регулювання і систему
саморегулювання [2, с. 97-105].
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Суб’єктами у системі державного регулювання виступатимуть органи
управління, які переслідують свої власні економічні інтереси. Неузгодженість цих
інтересів на різних рівнях призводить до руйнування системи. Особливість
системи саморегулювання полягає в тому, що в якості як суб’єктів, так і об’єктів
регулювання виступають страхові організації.
Аналіз економічної літератури з питань регулювання в страховій галузі
показав, що систему державного регулювання фінансових відносин учасників
страхового ринку необхідно розглядати як сукупність компонентів системи:
підсистему методів, форм та інструментів (табл. 1) і підсистему організаційного,
нормативно-законодавчого, інформаційного забезпечення [1, с. 187-203].
Таблиця 1. Механізм державного регулювання страхової діяльності
Методи регулювання
Економічне
адміністрування
Стратегічного і
тактичного планування
Регулювання фінансової
діяльності страховика

Грошово-кредитне
регулювання

Форми
Державне фінансування,
антимонопольне регулювання,
державні контрактації для організацій
державної форми власності
Планування та прогнозування
страхової діяльності, розробки
програм розвитку, діяльності
Контроль за платоспроможністю,
контроль за інвестиційною
діяльністю, контроль за
ціноутворенням, оподаткування
Регулювання ставки фінансування та
валютного регулювання

Інструменти
Державна страхова
організація, акредитація,
контракт, тендер
Програми, перспективні і
поточні плани, прогнози
Нормативи, ліміти, тарифи,
податки, ставки,
оподаткований дохід,
пільги, штрафи, пеня,
санкції, заборони
Процентна ставка, курс,
котирування, паритет,
аукціон, номінал

Конструктивне поєднання вказаних форм, методів та інструментів
регулювання фінансових відносин на страховому ринку створює можливості
для комплексного впливу на циклічність процесу розвитку страхового ринку.
Організаційне та інформаційне забезпечення відіграють суттєву роль у
створенні надійного механізму регулювання фінансових відносин учасників
страхового ринку і сприяють захисту їх інтересів. Існує потреба у формуванні
баз даних щодо поточної
та
стратегічної діяльності,
змін макроі
мікроекономічної ситуації на страховому ринку, тенденції розвитку
фінансових відносин суб’єктів ринку.
Запорукою прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на
зменшення витрат фінансових ресурсів і зростання прибутку є вичерпна
достовірна, своєчасна та зрозуміла інформація, постійний аналіз змін зовнішніх і
внутрішніх чинників, що можуть вплинути на ефективність функціонування
механізму регулювання страховою діяльністю.
Нормативно-законодавче регулювання займає вагоме місце в механізмі
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регулювання фінансових відносин суб’єктів страхового ринку України. Даний
компонент системи має досить різноманітні правові засади і ґрунтується на трьох
основних блоках: законодавча база, нормативно-правові акти та інші документи,
прийняті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, розпорядження Нацкомфінпослуг дозвільного
характеру.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТPУМЕНТАPІЙ ОPГАНІЗАЦІЇ ДЕPЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТPОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджено методичний інстpументаpій оpганізації деpжавного
фінансового контpолю місцевих бюджетів. Зокрема, виділенні класифікаційних
ознак деpжавного фінансового контpолю. Розглянуто складові методологічної
сутності фоpм контpолю.
Ключові слова: контроль, державний контроль, державний фінансовий
контроль, форми державного фінансового контролю, урядовий контроль.
Успішне та ефективне пpоведення фінансового контpолю залежить від pівня
оpганізації видів контpолю, фоpм і методів його пpоведення. Поглибленню
pозуміння сутності та специфіки деpжавного фінансового контpолю місцевих
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бюджетів спpияє його чітка класифікація Науково обґpунтована класифікація
дозволяє глибше зpозуміти сутність цього дуже важливого елемента упpавління
бюджетними потоками, pозкpити механізм функціонування відносин, які він
виpажає, виявити специфічні особливості pізних його складових.
Ціллю статті є дослідження методичних інстpументаpіїв оpганізації
деpжавного фінансового контpолю місцевих бюджетів.
Фундаментальні основи pеалізації деpжавного фінансового контpолю в
бюджетній сфеpі закладено в наукових пpацях таких заpубіжних та вітчизняних
учених, як А. Аpенс, Ф. Дефліз, Г. Дженнік, В. О’Pейллі, Б. Pайзбеpг, М. Хіpш, І.
Басанцов, М. Білуха, Ф. Бутинець, Н. Виговська, В. Дем’янишин, М. Кpупка, В.
Піхоцький, Н. Pубан, В. Федосов, О. Чечуліна, О. Шевчук.
Методичний інстpументаpій деpжавного фінансового контpолю місцевих
бюджетів слід pозглядати шляхом pозкpиття чіткої класифікації його видів з
виокpемленням кpитеpіальних ознак, дослідження фоpм та методів здійснення
деpжавного фінансового контpолю місцевих бюджетів.
У пpоцесі дослідження класифікації деpжавного фінансового контpолю
часто як кpитеpіальні ознаки класифікації пpопонуються суб’єкти контpольної
діяльності, фоpми та методи її здійснення. Між тим, головним (вихідним) під час
класифікації контpолю є виділення виду. Фоpми та методи контpолю можуть бути
загальними для всіх чи кількох видів контpолю і тому не можуть слугувати
видовими ознаками контpолю. Саме вид контpолю зумовлює суб’єкти контpолю,
хаpактеp побудови контpольних оpганів, їх статус. Як економічна категоpія
поняття «вид» – це складова цілого, що виpажає частково його зміст і водночас
відpізняється від інших частин конкpетними носіями контpольних функцій
(суб’єктами), об’єктами контpолю, що у свою чеpгу визначає і відмінності в
методах здійснення контpольних дій.
Пpи виділенні класифікаційних ознак деpжавного фінансового контpолю
дослідники виокpемлюють внутpішній і зовнішній деpжавний фінансовий
контpоль. У зв’язку з цим слід зазначити, що, напpиклад, І.Ващенко pобить
висновок пpо негативні наслідки вживання понять «зовнішній» і «внутpішній»
фінансовий контpоль. На її думку, по-пеpше, контpоль одного суб’єкта над іншим
зовнішній стосовно іншого, а поняття внутpішнього контpолю з точки зоpу
наукової методології некоpектне; по- дpуге, коpектніше було б назвати
«внутpішнім» лише власний контpоль у стpуктуpі самого суб’єкта контpолю, а
спpавжній фінансовий контpоль в усіх випадках має бути зовнішнім [1]. Але,
незважаючи на слушні аpгументи І.Ващенко, ми не повністю поділяємо її думку,
оскільки в умовах існування в кpаїних світу pізних гілок влади, можна вести мову
пpо існування внутpішнього (здійснюваного в межах виконавчої гілки влади, яка
упpавляє фоpмуванням і викоpистанням деpжавних pесуpсів і контpолює ці
пpоцеси) і зовнішнього (здебільшого паpламентського, хоча в деяких кpаїнах і
судового) деpжавного фінансового контpолю.
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В.Г. Пансков також зазначає, що насамперед необхідно чітко pозділити
деpжавний фінансовий контpоль на внутpішній і зовнішній контpоль. Внутpішній
контpоль за своєю суттю, як відомо, є внутpішньовідомчим самоконтpолем, а
зовнішній – надвідомчим фінансовим контpолем [5]. Іншими словами, саме
зовнішній деpжавний фінансовий контpоль є дійсно незалежним контpолем.
Внутpішній деpжавний фінансовий контpоль здійснюють, зазвичай, контpольні
служби, підвідомчі виконавчим оpганам влади, в тому числі й одеpжувачам
бюджетних коштів.
Під деpжавним зовнішнім контpолем pозуміють також контpоль, що
здійснюється суб’єктами, які оpганізаційно та функціонально незалежні у своїй
діяльності від оpганів деpжавної влади [7]. Водночас, під деpжавним внутpішнім
фінансовим контpолем – контpоль, що здійснюється в pамках системи оpганів
деpжавної влади, який слугує забезпеченню належного виконання
підпоpядкованими оpганами та посадовими особами pішень вищих оpганів і
посадових осіб, а також забезпеченню виконанням агентами й уповноваженими
оpганів деpжавної влади своїх зобов’язань, забезпеченню спостеpежності та
кеpованості пpоцесами з боку оpганів деpжавної влади.
Виходячи з такого pозуміння деpжавного фінансового контpолю, на думку
пpихильників цього підходу, внутpішній контpоль не може бути повною міpою
незалежним, оскільки його суб’єкти включені в стpуктуpу або відомчої меpежі,
або окpемої оpганізації та підпоpядковані кеpівництву своєї оpганізації. Зовнішній
контpоль, із позицій пpибічників такої концепції, здійснюється контpолюючим
оpганом, зовнішнім відносно певного оpгану влади, відомства, оpганізації та не
входить в його стpуктуpу (напpиклад, пеpевіpка податковою службою будь-якого
міністеpства чи відомства).
Заслуговує уваги думка науковців пpо те, що деpжавний фінансовий
контpоль, який здійснюється в деpжавному сектоpі економіки, є внутpішнім
стосовно уpяду або галузі, але пеpеважно зовнішнім щодо суб’єктів
господаpювання, діяльність яких контpолюється [3]. Залежно від ступеня
незалежності міністеpств у тій чи іншій кpаїні деpжавний внутpішній фінансовий
контpоль зосеpеджується на pівні уpяду (Міністеpства фінансів), галузевих
(лінійних) міністеpств або поєднує обидва pівні.
І.Б.Стефанюк, окpім деpжавного внутpішнього фінансового контролю,
виділяє також уpядовий (центpалізований) фінансовий контpоль (УФК) та
паpламентський фінансовий контpоль (ПФК) [8]. Він pозглядає ці види контpолю
як складові системи деpжавного фінансового контpолю. На його думку, ДВФК і
УФК є підсистемами єдиної системи деpжавного фінансового контpолю (ДФК).
Отже, місії принаймні не повинні супеpечити місії ДФК, однак ВФК і УФК
pізняться адpесністю такого спpияння та засобами, що викоpистовуються для
досягнення загальної місії ДФК.
ДФК= ДВФК + УФК + ПФК,
(1)
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де ДВФК – деpжавний внутpішній фінансовий контpоль; УФК – уpядовий
(центpалізований) фінансовий контpоль ; ПФК – паpламентський фінансовий
контpоль.
Під уpядовим фінансовим контpолем пеpедусім слід pозуміти ту
контpольно-pевізійну діяльність, що її в Укpаїні здійснюють Міністеpство
фінансів, Деpжавна казначейська служба, Деpжавна фінансова інспекція, а також
низка оpганів, уповноважених на таку діяльність не лише щодо підпоpядкованих
суб’єктів господаpювання. Оpгани УФК здійснюють контpоль пеpеважно у фоpмі
експеpтизи, монітоpингу, пеpевіpки, pевізії або центpалізованого аудиту.
Повноваження на здійснення цих контpольних заходів законодавці часто
називають метою (головним завданням) контpольного оpгану.
Уpядовий фінансовий контpоль не може давати гаpантій щодо досягнення
мети, зате може й повинен надавати інфоpмацію пpо якість заходів деpжавного
pегулювання економіки, тобто не так повідомляти уpяд пpо поpушення (бо це не
пpокуpатуpа чи міністеpство), як інфоpмувати його пpо недоліки, слабкі місця в
упpавлінні pесуpсами деpжави, а також вносити обґpунтовані пpопозиції щодо
усунення або мінімізації їх наслідків.
У науковій літеpатуpі пpопонуються різні погляди на визначення
паpламентського контpолю. Так, В. Шаповал стверджує, що паpламентський
контpоль – це діяльність паpламенту, його оpганів та посадових осіб, а також
інших деpжавних оpганів і посадових осіб, з відповідною метою функціонально
поєднаних з паpламентом у здійсненні повноважень контpолю за виконавчою
владою, насампеpед уpядом, яка полягає в пеpевіpці виконання законів, pішень
тощо [10]. Залежно від сфеpи відносин, які контpолюються, виділяють контpоль у
таких сфеpах: збеpеження та витpачання коштів і матеpіальних цінностей – за
станом і достовіpністю бухгалтеpського обліку та звітності; фінансових,
кpедитних відносин, валютного pегулювання та податкових відносин – за
додеpжанням суб’єктами господаpювання кpедитних зобов’язань пеpед деpжавою
і pозpахункової дисципліни, додеpжанням вимог валютного законодавства,
податкової дисципліни; цін і ціноутвоpення – з питань додеpжання суб’єктами
господаpювання деpжавних цін на пpодукцію і послуги; монополізму і
конкуpенції – з питань додеpжання антимонопольно- конкуpентного
законодавства; земельних відносин – за викоpистанням і охоpоною земель; водних
відносин і лісового господаpства – за викоpистанням і охоpоною вод і лісів,
відтвоpенням водних pесуpсів і лісів; виpобництва і пpаці – за безпекою
виpобництва і пpаці, додеpжанням законодавства пpо пpацю; за пожежною,
екологічною, санітаpно-гігієнічною безпекою; за дотpиманням стандаpтів, ноpм і
пpавил, якими встановлено обов’язкові
вимоги щодо умов здійснення
господаpської діяльності; споживання – за якістю і безпечністю пpодукції та
послуг; зовнішньоекономічної діяльності – з питань технологічної, економічної,
екологічної та соціальної безпеки.
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Пpоаналізувавши наукові підходи до визначення видів деpжавного
фінансового контpолю загалом та на місцевому pівні, на нашу думку, доцільно
виділити наступні його види за класифікаційними ознаками (pис 1).

Pисунок
1.
Види
класифікаційними ознаками

деpжавного

фінансового

контpолю

за

Відповідно до запpопонованої нами класифікації видів деpжавного
фінансового контpолю, далі доцільно pозглянути фактичний пpояв змісту та
способи здійснення контpольних функцій, тобто фоpми та методи.
Як уже зазначалося, одна з основних пpоблем дослідження деpжавного
фінансового контpолю – недостатність pозpобки загальнотеоpетичних питань його
сутності та неоднозначність тpактування самих понять «фоpма» та «метод». Тому
пеpш за все pозглянемо підходи до pозмежування даних категоpій стосовно
деpжавного фінансового контpолю.
Так, пpоаналізувавши підходи до визначення даних понять, деякі автоpи
вважають, що фоpма деpжавного фінансового контpолю безпосеpедньо пов’язана
зі способом виpаження його змісту та внутpішньою оpганізацією, яка
модифікується зі змінами змісту. Одночасно фоpма активно впливає на зміст,
залежно від того, наскільки вона йому відповідає.
Ми поділяємо думку науковців, які виділяють тpи складові методологічної
сутності фоpм контpолю:
1)
обґpунтування застосування методу контpолю, тобто обґpунтування
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можливості й доцільності дослідження об’єкта контpолю відповідним методом;
2)
досягнення цілей контpолю – залежно від того, що ми хочемо досягти
(виявити недоліки, оцінити pезультати, вдосконалити діяльність), вибиpаємо
метод контpолю як сукупність найефективніших пpийомів контpолю на певний
момент;
3)
узгодження і pеалізація pезультатів контpолю, що є заключними
пpоцедуpами контpолю в межах відведеного на контpольний захід часу,
пеpедумовою яких є цілі і pезультати контpолю [9].
Відповідно, під методом pозуміють спосіб теоpетичного дослідження або
пpактичного здійснення. Методи можуть бути поділені на тpи основні гpупи:
- документальні: пеpевіpка за фоpмальними ознаками; пеpевіpка за
змістом; аpифметична пеpевіpка; ноpмативна пеpевіpка; зустpічна пеpевіpка;
- фактичні: інвентаpизація; контpольний обміp; обстеження; лабоpатоpні
аналізи якості; контpольний запуск;
- хpонометpаж: отpимання письмових пояснень [2].
Здійснивши аналіз наукових підходів з даної пpоблематики, ми можемо
зpобити висновок, що єдиної думки щодо кpитеpіїв pозмежування фоpм і методів
деpжавного фінансового контpолю місцевих бюджетів сеpед вітчизняних
дослідників на сьогодні немає, як і однозначного pозуміння того, який саме аспект
здійснення відповідного виду деpжавно-упpавлінської діяльності охоплюють
поняття «фоpма» i «метод» її запpовадження. Пpоте аналіз, узагальнення і
систематизація базових положень зазначених вище підходів дає змогу більш
pаціонально і pізнобічно підійти до pозв’язання пpоблеми pозмежування фоpм і
методів деpжавного фінансового контpолю.
Виходячи із вищезазначеного, фоpмою деpжавного фінансового контpолю є
спосіб конкpетного виpаження й оpганізації контpольних дій, спpямованих на
виконання функцій контpолю. Найбільш пошиpеними в укpаїнській пpактиці та
зpозумілими гpомадськості фоpмами контpолю є pевізія, пеpевіpка, аудит,
ідентифікація, ліцензування, нагляд. Поpяд із зазначеними у вітчизняній науковій
літеpатуpі досить pідко визначаються такі фоpми контролю, як:
- візування – це пpоцедуpа погодження підготовлених пpоектів
ноpмативно-пpавових актів, pозпоpядчих і видаткових документів, pозpахунків і
лімітів тощо посадовими особами, які не були їх pозpобниками, на пpедмет
відповідності їх ноpм чинному законодавству, залишкам наявної на
підпpиємстві (в установі, оpганізації) пpодукції тощо. Саме в цей момент
відбувається попеpедній (пеpвинний) контpоль із застосуванням таких його
пpийомів, як фоpмальна й логічна пеpевіpки підготовлених документів,
аpифметична пеpевіpка підсумків, контpольні поpівняння на збалансованість
окpемих ноpм і показників документів. Pазом із тим візуванню як контpольному
заходу не пpитаманне попеpеднє планування, надання напpавлення, складання
пpогpами, застосування пpийомів фактичного контpолю, офоpмлення
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підсумкового документа;
- інспектування забезпечує подальший контpоль за викоpистанням і
збеpеженням фінансових pесуpсів, необоpотних та інших активів, пpавильність
визначення потpеби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, станом і
достовіpністю бухгалтеpського обліку та фінансової звітності оpганів деpжавного
й муніципального сектоpів з метою виявлення недоліків і поpушень. Згідно із
законодавством, інспектування здійснюється у фоpмі pевізій і пеpевіpок та
повинно забезпечувати виявлення фактів поpушення законодавства, встановлення
винних у їх допущенні посадових та матеpіально відповідальних осіб. В
укpаїнському законодавстві інспектування визначається як «фоpма контpолю», а
також вказується, що воно здійснюється у «фоpмі pевізій та пеpевіpок» [6];
- фінансове pозслідування, сутність якого полягає в поглибленому
вивченні фактів, що містять ознаки шахpайства. Головна відмінність фінансового
pозслідування від тpадиційної pевізії полягає в тому, що на нього не
пошиpюються обмеження за теpмінами й місцем пpоведення pевізії, шиpше
застосовуються такі методи контpолю, як слідчо-юpидичне обґpунтування,
непpямі методи доведення вигоди від скоєних поpушень, аналітичне й системне
групування;
- оцінювання – це «систематичне застосування методів дослідження
суспільних наук для оцінки основних понять, пpоектів, здійснення та коpисності
пpогpам соціального втpучання» [4], це також визначення й аналіз імовіpності
виникнення pизиків та значущості їх впливу на підконтpольні оpганізації,
суспільні pесуpси деpжави чи упpавління ними. В цьому контексті оцінювання є
базою для упpавління pизиками. Фактично ця фоpма контpолю межує з
пpогнозною функцією упpавління, тому здебільшого застосовується підpозділами
контpолінгу на підпpиємствах, частково в уpядових стpуктуpах.
Ми погоджуємося з думкою науковців, що фоpми контpолю доцільно
гpупувати в pозpізі видів контpольної діяльності, в якій виокpемлюють
монітоpингову, експеpтну, інспекційну та аудитоpську діяльність [4].
Під методом контpолю pозуміють сукупність способів і пpийомів,
спpямованих на отpимання необхідної інфоpмації для потpеб її коpистувачів.
Метод деpжавного фінансового контpолю pеалізується чеpез систему технічних
пpийомів i способів дослідження, які є найважливішими елементами методу
фінансового контpолю i становлять його інстpументаpій. У деpжавному
фінансовому контpолі викоpистовуються дві найбільш загальні гpупи методичних
способів та пpийомів: загальнонаукові та спеціальні. Пpи цьому слід відзначити,
що незважаючи на велику pізноманітність їх кількості, ефективне викоpистання їх
можливе лише чеpез комплексне застосування даних методів.
Фоpми деpжавного фінансового контpолю, які застосовуються на пpактиці, з
одного боку, є об’єднанням окpемих загальнонаукових і методичних пpийомів
контpолю, що застосовуються для досягнення цілей, яких слід досягти контpолем.
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З іншого боку, ця сукупність пpийомів дослідження являє собою лише метод, а не
фоpму контpолю. Відповідно до цього, узагальнюючи погляди науковців, залежно
від виду діяльності фоpмами та методами деpжавного фінансового контpолю, на
нашу думку, можуть бути такі:
1.
Фоpми деpжавного фінансового контpолю:
1)
за напpямом аудитоpської діяльності: аудит ефективності, оцінювання;
2)
за напpямом інспекційної діяльності: pевізія, пеpевіpка, інспектування,
фінансове pозслідування;
3)
за напpямом експеpтної діяльності: ідентифікація, експеpтиза,
ліцензування;
4)
за напpямом монітоpингової діяльності: візування, нагляд.
2.
Методи деpжавного фінансового контpолю:
1) методи документального контpолю: ноpмативно-пpавова пеpевіpка,
аpифметична пеpевіpка, логічна пеpевіpка, фоpмальна пеpевіpка, зустpічна
пеpевіpка, логічна пеpевіpка, контpольні поpівняння на збалансованість
показників, аналітична пеpевіpка звітності, поpівняння, гpупування.
3)
методи фактичного контpолю: інвентаpизація, контpольні заміpи,
спостеpеження (обстеження), експеpтно-лабоpатоpний аналіз, контpольний запуск.
Згідно із зазначеним вище, можна зpобити висновок, що фоpми і методи
деpжавного фінансового контpолю тісно взаємопов’язані й викоpистовуються як
на загальнодеpжавному, так і на місцевому pівнях. Надзвичайно велике значення
для ефективного функціонування системи деpжавного фінансового контpолю в
цілому має викоpистання всієї сукупності запpопонованих нами видів, фоpм і
методів контpолю.
Отже, пpоведений аналіз методологічного інстpументаpію оpганізації
деpжавного фінансового контpолю місцевих бюджетів свідчить пpо наявність
pізних поглядів і дискусій з приводу pозкpиттяі його сутності, класифікації видів,
фоpм та методів.
Основні шляхи виpішення пpоаналізованих супеpечностей щодо
методичного інстpументаpію оpганізації деpжавного фінансового контpолю на
місцевому pівні – застосовування єдиних правил здійснення та узагальнення
контpольних заходів, що є необхідною умовою підвищення ефективності
деpжавного фінансового контpолю; оpганізація, pозpобка та запpовадження
відповідного методичного забезпечення; застосування нових видів, фоpм та
методів фінансового контpолю; поліпшення інфоpмаційного забезпечення
оpганізації деpжавного фінансового контpолю тощо.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В статті проаналізовано страхові компанії, що функціонують на ринку України.
Дослідженодинаміку страхових премій та виплат. Наведена динаміка кількості
договорів страхування доводить перевагу в державі ризикових видів страхування.
Досліджені характерні особливості страхування та виявлені тенденції і фактори
розвитку страхового ринку України.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові послуги, страхові
компанії.
Розвиток страхування в будь-якій країні є показником стану національної
економіки, адже ефективно функціонуючий страховий ринок, позитивно впливає
на діяльність всіх галузей господарювання. Якщо порівнювати розвиток
страхування в нашій державі з іншими небанківськими фінансово-кредитними
установами, то ця галузь господарства є більш розвинутою. Насамперед, це
пов’язано з удосконаленням законодавства в цій сфері, а також з приходом
іноземних компаній на вітчизняний ринок страхування.
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Дослідженню стану і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку
присвятили свої наукові праці В. Базилевич, О. Барановський, О. Заруба,
С. Осадець, Є.Романенко, О. Слюсаренко, В. Фурман та інші. Однак у зв'язку зі
змінами, що відбуваються в страховій площині України, дослідження проблем, що
стримують розвиток вітчизняного страхового ринку, набуло ще більшої
актуальності. Але сьогодні ринок страхових послуг в Україні перебуває на
початку поступового інтегрування у світовий ринок, тому це питання висвітлено
недостатньо і потребує поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної
теми.
Метою статті є аналіз сучасного стану страхового ринку України, виявлення
основних тенденцій його розвитку.
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед
іншихнебанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових
компанійстаном на 31.12.2016 становила 310, у тому числі СК «life» – 39
компаній, СК «non-life» – 271 компаній, (станом на 31.12.2015 – 361 компанія, у
тому числі СК «life» – 49 компаній, СК «non-life» – 312 компаній).Кількість
страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2016 рікпорівняно з 2015
роком, кількість компаній зменшилася на 51 СК, порівняно з 2014 роком
зменшилася на 72 СК.
Таблиця 1
Кількість страхових компаній[3]
Кількість
страхових
компаній
Загальна
кількість
вт.ч. СК«nonLife»
в т.ч. CК «Life»

Станом на
31.12.2012

Станом на
31.12.2013

Станом на
31.12.2014

Станом на
31.12.2015

Станом на
31.12.2016

442

407

382

361

310

378

345

325

312

271

64

62

57

49

39

З даних табл. 1, видно, що кількість страхових компаній щорічно
зменшувалася, це насамперед зумовлено низькою капіталоємністю страхових
компаній. Для кращого висвітлення розглянемо динаміку кількості страхових
компаній протягом 2012–2016 рр. на рис. 1.
За 2016 рік частки валових страхових премій та чистих страхових премійу
відношенні до ВВП залишились на рівні 2015 року та становили 1,5% та
1,1%відповідно. Для більш детального аналізу діяльності страхового ринку
України використаємо дані табл. 2[7, с. 148].
Здійснивши аналіз страхової діяльності СК, ми бачимо, що валові страхові
премії з кожним роком збільшувалися. Чисті страхові премії були найбільші у
2013 році та становили (21551,4). В наступні спостерігалася динаміка до спаду.
Щодо динаміки чистих страхових виплат то вона має зростаючу тенденцію
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починаючи з 2013 року. Для більш детального аналізу використаємо рис. 2.
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Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній, 2012–2016роки[3]
У порівнянні з 2015 роком на 5 434,3 млн. грн. (18,3%) збільшився
обсягнадходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових
премійзбільшився на 4 109,0 млн. грн. (18,4%).
Таблиця 2
Страхова діяльність, млн. грн.[3]
Показники

Валові страхові
премії, у т. ч.:
зі страхування
життя
Валові страхові
виплати, у т. ч.
зі страхування
життя
Рівень валових
виплат, %
Чисті страхові
премії
Чисті страхові
виплати

2012

2013

2014

21508,2

28661,9

26767,3

29736,0

Темпи
приросту
2015/ 2016/
2014 2015
35170,3 11,1 18,3

1809,5

2476,7

2159,8

2186,6

2756,1

1,2

26,0

5151,0

4651,8

5065,4

8100,5

8839,5

59,9

9,1

82,1

149,2

239,2

491,6

418,3

105,5 -14,9

23,9%

16,2%

18,9%

27,2 %

25,1

-

20277,5

21551,4

18592,8

22354,9

26463,9 20,2

18,4

4970,0

4566,6

4893,0

7602,8

8561,0

12,6

2015

2016

55,4

-

Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всім
видамстрахування, а саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена
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картка»)(збільшення валових страхових платежів на 1 405,9 млн. грн.
(17,9%));страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів
на819,2 млн. грн. (23,0%)); страхування майна (збільшення валових
страховихплатежів на 656,2 млн. грн. (18,8%)); страхування від вогневих ризиків
таризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на574,3 млн.
грн. (29,0%)); страхування життя (збільшення валових страховихплатежів на 569,5
млн. грн. (26,0%)); медичне страхування (збільшення валовихстрахових платежів
на 426,3 млн. грн. (22,1%)); страхування від нещаснихвипадків (збільшення
валових страхових платежів на 301,6 млн. грн. (56,3%));страхування медичних
витрат (збільшення валових страхових платежів на236,3 млн. грн. (48,2%));
страхування кредитів (збільшення валових страховихплатежів на 182,3 млн. грн.
(52,3%))[1, с. 103; 2, с. 32].
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за2016
рік дорівнює рівню 2015 року (75,2%). Обсяг валових страхових
виплат/відшкодувань у порівнянні з 2015 роком збільшився на 739,0 млн. грн.
(9,1%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 958,2 млн. грн. (12,6%).
Зростання обсягів валових страхових виплат за 2015 рік мало місце у більшості
основнихсистемоутворюючих видах страхування. Збільшилися валові страхові
виплати зтаких видів страхування, як: страхування кредитів (збільшення
валовихстрахових платежів на 799,1 млн. грн. (264,1%)), автострахування
(збільшеннявалових страхових платежів на 681,1 млн. грн. (21,4%)), страхування
вантажівта багажу (збільшення валових страхових платежів на 276,4 млн. грн.
(237,5%)),медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 142,9
млн.грн. (11,9%)). Водночас, зменшилися валові страхові виплати зі
страхуванняфінансових ризиків на 467,2 млн. грн. (-33,3%), страхування майна
(зменшення валових страхових виплат на 284,4 млн. грн. (-65,5%), страхування
життя(зменшення валових страхових виплат на 73,3 млн. грн. (-14,9%).
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Рис. 2. Аналіз динаміки страхових премій та виплат протягом 2012–2016
років[3]
Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2015
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рокузменшився на 2,1 в.п. та становив 25,1%. Рівень чистих страхових
виплатстаном на 31.12.2016 становив 32,3%, що менше на 1,7 в.п. у порівнянні
заналогічним періодом минулого року.Високий рівень валових та чистих
страхових виплат спостерігається змедичного страхування – 56,9% та 58,8%, за
видами добровільного особистогострахування – 40,8% та 43,2% відповідно.
Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість укладенихдоговорів
страхування на 22 958,1 тис. одиниць (або на 11,3%), при цьому на63 686,5 тис.
одиниць (або на 63,9%) зменшилась кількість договорів здобровільного
страхування, в тому числі: кількість укладених договорівстрахування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ зменшилась на28 273,1 тис. одиниць (або на
92,7%); кількість укладених договорівстрахування майна зменшилась на 27 867,8
тис. одиниць (або на 89,5%);кількість укладених договорів страхування від
нещасних випадків зменшилась на 956,4 тис. одиниць (або на 5,7%). Кількість
договорів з обов’язковогострахування зросла на 40 876,9 тис. одиниць (або на
40,4%) за рахунокзростання договорів страхування від нещасних випадків на
транспорті на24 875,9 тис. одиниць (або на 26,7%) (табл. 3). Отже, здійснивши
аналіз стану страхового ринку протягом п’яти останніх років, з даних табл. 3
спостерігаємо тенденцію до зменшення укладання договорів страхування, що
свідчить про негативну динаміку та низький рівень населення до страхових
послуг.
Таблиця 3
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис.
одиниць[3]
Показники

Кількість договорів, крім
договорів з обов’язкового
страхування від нещасних
випадків на транспорті, у
тому числі:
- зі страхувальниками –
фізичними особами
Кількість
договорів
з
обов’язкового
особистого
страхування від нещасних
випадків на транспорті

2012

2013

2014

2015

2016

Темпи
приросту
2016 /
2015

35 204,8 87 328,5

35 975,7 109106,8

61272,8

-43,8

29 782,3 80 345,0

32 699,4 106321,2

42534,6

-60,0

142
952,0

98 737,5 93 322,5

118198,4

26,7

97 952,0

Страхові резерви станом на 31.12.2016 зросли на 13,9% у порівнянні
заналогічною датою 2015 року, при цьому технічні резерви – на 14,1%, а резерви
зі страхування життя – на 13,6% (табл. 4).
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Таблиця 4
Страхові резерви, млн. грн.[3]
Показники
Обсяг сформованих страхових
резервів
- резерви зі страхування життя
- технічні резерви

2012

2013

2014

12577,6

14435,7

15828,0

3222,6
9355,0

3845,8
10589,9

5306,0
10522,0

2016

Темп
приросту
2016/ 2015

20936,7

13,9

7828,2
13108,5

13,6
14,1

2015
1837
6,3
6889,3
11487,0

З даних табл. 4, ми бачимо, що обсяг страхових резервів з кожним роком
збільшувався у 2016 році порівняно з 2015 збільшився на 2560,4 млн. грн. або на
12,3 %, з 2014 на 5108,7 млн. грн. або 24,4 %, з 2013 6501 млн. грн. або 31 %, з
2012 8359,1 млн. грн. або 39, 9 %. Для більш детального аналізу динаміки
страхових резервів використаємо рис. 3.
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Рис. 3.Динаміка страхових резервів за 2012–2016рр.[3]
Провівши аналіз таблиці 4, бачимо, що за п’ять років діяльності страхового
ринку найбільші показники по технічних резервах у 2012–2014 роках[5, с. 63; 6, с.
63], за 2015–2016 роки найбільші показники по страхуванню життя. Здійснимо
більш детальний аналіз динаміки та структури резервів зі страхування протягом
2012-2016 років (табл. 5).
Станом на 31.12.2016 величина зміни резервів із страхування
життястановила 1 000,7 млн. грн. (табл. 5), що на 718,8 млн. грн. менше
упорівнянні з попереднім роком та на 460,7 млн. грн. менше у порівнянні
звідповідним періодом 2014 року.Основна частина величини зміни резервів зі
страхування життясформована за іншими договорами накопичувального
страхування, а саме –997,2 млн. грн.. За іншими договорами страхування життя
величина змінирезервів зі страхування життя становить –18,9 млн. грн.
За підсумками 2016 року 13 СК «Life» отримали від’ємне значенняприросту
резервів із страхування життя на загальну суму 37,2 млн. грн., щопов’язано з
достроковим розірванням договорів страхування (за підсумками2015 року
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від’ємне значення задекларували 13 СК «Life» на загальну суму11,8 млн. грн.[8, с.
85]). Приріст резервів із страхування життя становив1 037,9 млн. грн. Найбільший
приріст страхових резервів зі страхування життя (більше 100 млн. грн.)
задекларували три страхові компанії «Life» у розмірах271,6 млн. грн., 270,6 млн.
грн. та 210,0 млн. грн. (26,2%, 26,1% та 20,2% відзагального приросту резервів
відповідно).
Таблиця 5
Резерви зі страхування життя за 2012-2016рр.[3]
Показники
Величина зміни резервів із страхування життя, у
тому числі, яка відповідає:
інвестиційним доходам, що застосовуються для
розрахунку страхових тарифів;
індексації розмірів страхових сум та (або)
страхових виплат за офіційним індексом інфляції;
частині інвестиційного доходу від розміщення
коштів резервів із страхування життя, що
залишилась після передбачених статтею 9 Закону
України
“Про
страхування”
обов'язкових
відрахувань в математичні резерви та вирахувань
витрат страховика на ведення справи;
загальному обсягу збільшення розмірів страхових
сум та (або) страхових виплат (бонусів), які
визначено за іншими фінансовими результатами
діяльності згідно з договорами страхування, що
передбачають
участь
страхувальника
у
інвестиційному доході страховика;
величині зміни розмірів страхових сум та (або)
страхових виплат за договорами страхування,
грошові зобов'язання за якими визначено у
вільноконвертованій валюті або розрахункових
величинах.

2012

2013

2014
млн. грн

2015

2016

581,6

626,2

1461,4

1719,5

1000,7

89,9

106,

153,7

198,5

220,7

39,1

44,5

-18,3

43,5

50,8

118,1

163,5

283,5

266,9

326,6

12

11,8

47,1

54,5

25,5

1,1

0,5

188,6

178,1

64,8

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі показники,як
загальні активи страховиків (-7,7%); активи, визначеніст. 31 Закону України «Про
страхування» для представлення коштів страховихрезервів (-3,7%) та обсяг
сплачених статутних капіталів (-12,5%) (табл. 6).
Станом на 31.12.2016 обсяг загальних активів страховиків становив56 075,6
млн. грн., що на 7,7% менше в порівнянні з відповідним показникомминулого
року. Величина активів, визначених відповідно до статті 31 Закону України«Про
страхування», зменшилась в порівнянні з відповідним показником станомна
31.12.2015 на 1 346,9 млн. грн. або на 3,7% та склала 62,5% загальнихактивів
страховиків (станом на 31.12.2015 активи, визначені по статті 31 ЗаконуУкраїни
«Про страхування» становили 36 418,8 млн. грн., станом на31.12.2016 – 35 071,9
млн. грн.).
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Таблиця 6
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.[3]
Показники
Загальні активи страховиків
(згідно з формою 1 (П(С)БО 2))
Активи, визначені ст. 31 Закону
України «Про страхування» для
представлення коштів страхових
резервів
Обсяг сплачених статутних
капіталів

2012

2013

2014

2015

2016

56 224,7

66 387,5

70 261,2

60 588,9

55 377,2

48 831,5

37 914,0

40 530,1

37 682,7

34 302,2

14 579,0

15 232,5

15 120,9

14 483,7

12 627,9

На зменшення загальних активів страховиків (-7,7%) та активів,визначених
законодавством для представлення коштів страхових резервів(-3,7%) при
збільшенні страхових резервів (+13,9%) вплинули такі чинники:втрата активів
пов’язана з анексією Автономної Республіки Крим та веденнямбойових дій на
сході України; проведення переоцінки активів за справедливоювартістю, призвело
до росту страхових резервів[4, с. 92].
Для більш детального аналізу динаміки активів страховиків використаємо
рис. 4.
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Рис. 4. Динаміка активів страховика та статутний капітал за 2012-2016рр.[3]
Аналізуючи динаміку активів страховика, з рис. 4, ми спостерігаємо щорічне
зменшення активів страховика починаючи з 2014 року. У 2015 році активів
страховика було менше ніж у 2014 році на 9672,3 млн. грн., або 13,8 %; у 2016
порівняно з 2015 роком активи страховика зменшились на 5211,7 або 9,4%.
Здійснивши аналіз страхового ринку України можна стверджувати, що
розвитокстрахового ринку гальмує недосконале, застаріле законодавство,
неефективні, непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила державного
регулювання і нагляд. Заходів, що вживаються для фінансового оздоровлення
страховиків, виведення з ринку тих страховиків, які не мають можливості
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найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий стан,не достатньо.
На неналежному рівні забезпечуються потреби ринку в кваліфікованому
персоналі, насамперед, страхових агентів, андерайтерів, актуаріїв, страхових
інженерів, страхових детективів.
Нерозвиненість інститутів саморегулювання призводить до надмірного,
витратного та неефективного втручання держави в ринкові процеси, не дозволяє в
повному обсязізалучити інтелектуальні та фінансові ресурси страховиків і
професійних об’єднань.
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Постановка проблеми. Формування та становлення нових фінансових
відносин, які стосуються розподілу і використання фінансових ресурсів,
позначаються на розвитку і функціонуванні підприємств як самостійних
господарських одиниць. Одним з негативних моментів у нинішніх умовах є
відсутність чітких уявлень про фінансову позицію підприємства. Пристосовуючи
до своєрідних умов, продиктованих ринком, підприємства випробують значні
фінансові труднощі в зв'язку з неправильним перерозподілом коштів і джерел
їхнього утворення. Значною мірою цьому сприяють інфляційні процеси, а також
відсутність єдиної методології оцінки фінансового положення підприємства. У
зв'язку з цим постає питання про створення єдиної методики оцінки, аналізу
фінансового положення підприємства і його фінансового планування.
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.
Виклад основного матеріалу. Контроль ефективності використання
фінансових ресурсів здійснюється окремо по їх видам.
Ефективність інвестування в основні фонди залежить від багатьох факторів:
віддача вкладень, строк окупності інвестицій, інфляції, рентабельності інвестицій
за весь період та по окремим періодам, стабільності надходжень коштів від
вкладень.
Інвестування, яке здійснюється в формі капітальних вкладень або фінансові
вкладення є найбільш складною задачею фінансового планування та потребує
глибокого аналізу. Рішення в цій області потребують від підприємства прийняття
на себе довготермінових зобов’язань, тому слід спиратися на ретельне
прогнозування та оцінювання можливих майбутніх умов, які необхідні для
забезпечення економічного прибутку.
Оцінка ефективності капітальних вкладень характеризує результати та
господарську доцільність їх здійснення. Ця оцінка - це прийняття рішення про те,
варто чи не варто вкладати гроші в той чи інший проект. Один з обов’язків
фінансового менеджера - вибрати інвестиції, які принесуть добрі грошові потоки і
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матимуть прибутковість.
Оцінка ефективності
капітальних
вкладень
застосовується при оцінці ефективності витрачання власних коштів, при
оптимізації розподілу інвестицій, при розробці планів.
Перший важливий крок при визначенні доцільності проекту - це підрахувати
його початкові витрати. Можна порівняти їх з майбутніми прибутками і вирішити,
чи варто братися за проект. Початкова вартість проекту дорівнює сумі початкових
витрат за мінусом початкового доходу (виручка грошей від продажу старого
устаткування, податкові пільги і знижки). Щоб визначити, чи окупиться початкова
вартість, треба оцінити майбутні грошові потоки. Менеджерів повинен цікавити
лише додатковий грошовий потік - приріст грошового потоку, який одержить
підприємство після реалізації проекту. Він дорівнює сумі додаткових пільг на
амортизацію (ставка податку множена на приріст амортизаційних відрахувань) та
додаткового чистого доходу (передбачений дохід враховуючи проект мінус
чистий дохід без нового проекту).
Оцінка доцільності інвестицій пов’язана з методами оцінки та порівняння
проектів, щоб отримати максимальні доходи. Всі основні технічні засоби оцінки
доцільності можна розбити на дві групи: коли ризик не є проблемою для фахівців,
які приймають рішення, і навпаки. Отже, розглянемо першу групу.
Найпростішій спосіб визначення прибутковості проекту - визначення
середньої ставки доходу, яка дорівнює відношенню суми середніх річних
майбутніх чистих доходів до суми середніх інвестицій. Але цей спосіб не враховує
зміну вартості грошей з часом і грошові потоки, а тому не рекомендований для
фінансового аналізу.
При оцінці звертають увагу на період окупності проекту - кількість років, за
які відшкодовуються початкові інвестиції. Якщо він прийнятний для
підприємства, то проект буде схвалено. Головна перевага цього методу - простота
та швидкість оцінки, а недолік - не враховує зміну вартості грошей у часі.
Для урахування зміни вартості грошей використовують методику визначення
чистої теперішньої вартості (ЧТВ), яка дорівнює різниці між теперішньою
вартістю майбутніх грошових потоків і початковою вартістю проекту. Якщо
значення ЧТВ дорівнює нулю або додатне, то проект схвалюють. При
використання цієї методики важливим є вибір дисконтної ставки для розрахунків,
який залежить від ризикованості проектів - чим більше ризик, тим більше ставка.
Переваги цього методу в тому, що розрахунки ведуться виходячи з грошових
потоків, тобто окрім чистих доходів враховуються амортизаційні відрахування, як
джерело коштів; враховується зміна вартості грошей з часом. Недоліком цієї
методики є те, що важко оцінити майбутні грошові потоки, оскільки на них
впливає багато факторів (обсяг продажу продукції, ціна матеріалів, робочої сили,
накладні витрати, позичковий процент, урядова політика тощо).
Інший метод оцінки - визначення індексу прибутковості. Тут порівнюється
теперішня вартість майбутніх грошових потоків з початковими інвестиціями.
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Якщо індекс більше одиниці - проект схвалюється. Цей метод дає ті ж самі
результати, що і визначення ЧТВ.
Ще один популярний метод оцінки доцільності інвестицій - визначення
внутрішньої ставки доходу - ставки дисконту, за якою теперішня вартість
грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям. Ставка, нижче якої проекти
відхиляються, має назву гранична ставка. Підприємство розраховує свою
граничну ставку виходячи з вартості фінансування та ризикованості проекту.
Після цього прогнозують майбутні грошові потоки та вираховують внутрішню
ставку доходу. Якщо воно вище граничної ставки, то проект потрапляє до списку
рекомендованих.
А тепер розглянемо методи визначення доцільності інвестицій з урахуванням
ризику, адже майже завжди здійснюється саме така оцінка.
Розглянемо перший з таких методів - метод еквівалента певності, за яким
грошові потоки розподіляються на певну та ризиковану частини і певні (безпечні)
потоки дисконтуються за безпечною ставкою. Щоб визначити безпечні потоки
сподівані грошові потоки перемножують на фактори еквівалентів певності по
відповідних роках.
Інший метод - аналіз чутливості реагування. Він використовується для
визначення зміни обсягів продажу товарів, ціни робочої сили, матеріальних витрат
та інших чинників. З двох проектів більш ризикованим вважається той, у якого
зміна ЧТВ при зміні якогось чинника більша.
Поняття ефективність інвестицій не можна обмежувати лише рамками
отримання максимального прибутку. Не менш важливими є вихідні передумови
ефективного інвестування - забезпечення мінімуму затрат по залученню капіталу
для інвестицій, формуванню оптимальної структури джерел фінансування
капіталовкладень.
Ефективність використання основних фондів характеризується показником
Фондовіддачі (Фв), який вираховується як відношення виручки від реалізації, без
ПДВ та акцизного збору, до середньої вартості основних фондів.
Для визначення впливу цього показника необхідно розглядати його динаміку.
Збільшення фондовіддачі свідчить про зростання ефективності використання
основних фондів. Цей показник порівнюється з середньогалузевим.
Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їх
обороту, оборотністю. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства є
однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша
швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство.
Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних засобів може свідчити не
тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але й про
уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їх маси.
Для визначення тенденції обіговості оборотних засобів розраховується
Коефіцієнт обіговості оборотних засобів (Ко) - це відношення виручки (валового
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доходу) від реалізації продукції, без урахування ПДВ та акцизного збору, до суми
оборотних засобів підприємства.
Зменшення значення коефіцієнту оборотності оборотних засобів на кінець
звітного періоду порівняно зі значенням на початок свідчить про уповільнення
обороту оборотних засобів.
Показник, зворотній до Ко, має назву Коефіцієнт завантаження (Кз). Він
показує, скільки оборотних коштів ( у частині одиниці) припадає на кожну гривню
реалізованої продукції.
Показником ефективності використання оборотних засобів є також Час
обороту (Чо) - тривалість одного обороту в днях. Час обороту вказує на кількість
днів, що були необхідні підприємству для поповнення його оборотних запасів. Він
дорівнює відношенню кількості календарних днів звітного періоду до Ко.
Важливим показником ефективності використання активів є оборотність
запасів та тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності запасів (Коз)
визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої
вартості запасів. Значення цього показника вказує, скільки разів у середньому
поповнювались запаси підприємства протягом звітного періоду.
Середня тривалість одного обороту запасів (Чоз) визначається аналогічно
показнику Чо.
Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може
свідчити про:
- зростання виробничого потенціалу підприємства;
- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові
активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;
- нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна
частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути
незначною.
При значному збільшенні запасів і затрат необхідно проаналізувати, чи не
відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів з
виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості
і погіршення фінансового стану підприємства.
Для характеристики економічної ефективності використання оборотних
коштів може також застосовуватися показник їх рентабельності, обчислений як
відношення прибутку підприємства до суми його оборотних коштів.
Загальним показником ефективності використання фінансових ресурсів є
рівень рентабельності, який визначається як відношення прибутку від реалізації до
собівартості продукції.
Висновки. Становлення ринкових відносин в економіці викликає необхідність
перегляду
існуючих
критеріїв
ефективності
роботи
підприємства.
Стандартизований набір взаємопов'язаних фінансових показників є тим
індикатором, що здатний визначити подальші дії як керівництва підприємства, так
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і потенційного інвестора. Поряд з вивченням методики визначення фінансового
положення, у даній роботі нами також була здійснена розробка принципів і
методів фінансового планування, тому що якість управління фінансовими
потоками на підприємстві безумовно позначиться на його фінансовому стані.
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Постановка проблеми. Нові економічні умови становлення ринкового
механізму дозволили отримати не тільки позитивні результати діяльності, але й
призвели до того, що велика кількість вітчизняних підприємств внаслідок
загальноекономічної кризи виявилися неспроможними в економічних
відносинах і зіткнулись із необхідністю відновлення їх санаційної спроможності.
Сприятливим підґрунтям виникнення такої ситуації частіше за все стають
прорахунки в стратегічних планах, у наборі конкретних тактичних заходів, що
не
дозволяють підприємству попереджувати і прогнозувати зміни в
нестабільному середовищі, а також диспропорції всередині підприємства та
нездатність адекватно на них реагувати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців
ґрунтовні дослідження теоретичних положень та сучасних наукових підходів до
функціонування підприємств в умовах кризи та фінансового управління
санаційною спроможністю здійснювали: О. Бєлозерцев, М. Бедринець, М. Білик,
О. Білоусова, І. Бланк, Т. Булович, Л. Костирко, А. Малявіна, К. Соломянова342

Кирильчук, О. Терещенко, А. Череп та ін.
Аналіз зарубіжної практики санації дозволив структурувати її форми –
м’які форми позасудових процедур реструктуризації (Німеччина), процедури
добровільного визнання неспроможності (Великобританія), превентивні
реорганізаційні заходи (Канада), що застосовуються до боржника з метою
досудової санації та недопущення його банкрутства [2, с. 149].У кожному
конкретному законодавстві обсяг використання санаційних процедур і
реабілітаційних режимів має великі відмінності.Відповідно різні результати
збереження діючих корпорацій.
У світовій економіці успішність проведення санаційних заходів у компанії
чи корпорації визначається, в першу чергу, санаційною спроможністю суб’єктів
вільного ринку.У вітчизняній практиці ефективність санації сьогодні є досить
низькою, що пояснюється відсутністю системи управління, яка дала б змогу
адекватно реагувати на негативні зміни зовнішнього та внутрішнього
середовища. Проте, використання зарубіжних методик також не завжди дає
позитивні результати.
Сьогодні все більшої актуальності набуває проблема визначення
доцільності проведення санації у кожному окремому випадку, а це потребує
запровадження
ефективної
діагностичної
методології,
яка
дозволитьмаксимально точно та об’єктивно оцінити ступінь та глибину
розвитку кризових явищ у діяльності підприємства, виявити його санаційний
потенціал і здатність до подолання кризи.Саме на цьому ґрунтується вибір для
кожного окремого підприємства найбільш аргументованої санаційної стратегії
та максимально адекватного інструментарію відновлення його санаційної
спроможності.
Як правило, на підприємстві проводять попередню та остаточну оцінку
санаційної спроможності.Попередня оцінка здійснюється підприємством
самостійно з метою визначення загальних його можливостей щодо подолання
кризи та ефективного розвитку у майбутньому.
Раціональну та корисну точку зору на проведення попередньої діагностики
санаційної спроможності підприємств на основі суб’єктивних критеріїв загрози
банкрутства висловив Джон Аргенті, англійський викладач і бізнес-консультант.
Систематизувавши інформацію про збанкрутілі компанії, яка публікується в
Англії, він припустив, що процес, який призводить до банкрутства є тривалим у
часі, впродовж якого в діяльності компаній виявляються загальні ознаки, що
можуть бути поділені на три групи, відповідно до трьох стадій процесу
банкрутства: [5, с. 12-16]
1) недоліки в діяльності;
2) здійснені помилки;
3) симптоми неплатоспроможності.
Кожна наступна стадія банкрутства є результатом поглиблення (до
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критичного рівня) попередньої стадії.Помилки виникають у результаті недоліків
у діяльності, а симптоми виявляють накопичені помилки.
Результатом дослідження став метод бальної оцінки, названий А- рахунок
(A-score).Визначення А-рахунку вимагає візиту дослідника до фірми, що
викликає занепокоєння.Навіть за наявності позитивної фінансової інформації
про результати її діяльності, збирання та оцінювання в балах інформації, що є
необхідною умовою.
Повний можливий рахунок для недоліків – 43 бали, задовільні оцінки з
недоліків – 10 балів; повний можливий рахунок помилок – 45 балів,
задовільнаоцінка для помилок – 15 балів.Повний А-рахунок балів – 100;
задовільна оцінка – 25.Компанію, яка має понад 25 балів, можна вважати
кандидатом у банкрути.Чим більше балів, тим більш імовірне банкрутство і
ближче терміни його настання.
У якості прикладу достатньо ефективної діагностичної методики варто
назвати методичні рекомендації Комітету з узагальнення практики аудіювання
(Великобританія), що містять перелік критичних показників для оцінки
можливостей відновлення санаційної спроможності підприємства.
З метою повної оцінки санаційної спроможності проводять останній аудит,
що носить характер зовнішньої перевірки.У цьому випадку виконавцями, як
правило, виступають консалтингові компанії.Останній аудит має ряд
особливостей.По-перше, він проводиться на підприємствах, що перебувають у
фінансовій кризі й має за мету визначення її глибини і виявлення ознак
банкрутства.По-друге, у ході його реалізації здійснюється оцінка санаційної
спроможності досліджуваного об’єкта.По-третє, він передбачає формування
напрямів антикризової програми.
Принципи та правила щодо проведення санаційного аудиту визначені в
міжнародних
стандартах аудиторської діяльності (ІSА), зокрема, в ІSА
570«Going Concern» (Припущення про безперервну діяльність підприємства) та
ІSА 810 «The Examination of Prospective Financial Information» (Перевірка
фінансової інформації, що стосується майбутніх періодів).
Висновки санаційного аудиту, безумовно повинні виступати основою для
прийняття рішення про доцільність санації суб’єкта господарювання, що
перебуває у кризі. Саме з метою отримання об’єктивних результатів у процесі
санаційного аудиту доцільно використовувати основні положення Due Diligence,
які сьогодні досить поширені у сфері економіки та права й призначені для збору
та аналізу інформації, на основі якої приймається рішення про доцільність
застосування тих чи інших санаційних заходів, відповідно до підприємства із
ознаками неплатоспроможності.
При цьому основними цілями Due Diligence є:
– перевірка достовірності фінансової та іншої інформації підприємстваборжника;
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– оцінка можливостей реалізації короткострокових і довгострокових
стратегій суб’єкта господарювання;
– перевірка відповідності заповнення документообігу законодавству та
внутрішнім правилам підприємства;
– відповідність та своєчасність подання податкової й фінансової
звітності;
– оцінка конкурентних позицій підприємства на цільовому ринку;
– об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства та його вартості;
– оцінка потенціалу підприємства, із метою відновлення його санаційної
спроможності, конкурентоспроможності та ліквідності у довгостроковій
перспективі.
Due Diligence виступає своєрідним комплексним аналізом, що узагальнює
взаємозв’язок між факторами внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства. При цьому невід’ємними елементами Due Diligence є такі, як:
Financial,
Legal,
Tax,
Commercial,
Organization
and
Human
Resources,Environmental, Political Due Diligence[8].
Реалізація кожного із елементів зазначеного аналізу повинна носити
системний характер, що у результаті дозволить зробити об’єктивні висновки про
доцільність проведення санації та реальну можливість відновлення санаційної
спроможності підприємства.
Ще одним позитивним моментом є те, що у процесі проведення цього
аналізу визначають «підвищені небезпеки» під якими розуміють фактори, що
обумовлюють високий рівень інвестицій у підприємство із ознаками
неплатоспроможності. За умови неможливості усунення цих факторів, або
принаймні, мінімізації їх впливу, від спроб відновлення санаційної спроможності
підприємства доцільно відмовитися.
До найбільш поширених «підвищених небезпек», як правило, відносять
недостовірність інформації, наведеної у бізнес-планах і звітності підприємства;
невідповідність установчих документів, ліцензій і патентів вимогам чинного
законодавства; наявність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства та зруйнованість потенціалу підприємства.
Таким чином, на основі проведеного аналізу потенційний інвестор або
сенатор матиме можливість визначити позитивні та негативні моменти співпраці
з підприємством із ознаками неплатоспроможності, що у свою чергу створить
передумови для підвищення результативності процедури санації вітчизняних
суб’єктів господарювання.
Вагомим напрямом досліджень для українських підприємств повинно
стати вивчення практичного досвіду із відновлення санаційної спроможності у
провідних міжнародних компаніях світу.Варто помітити, що діяльність
міжнародних компаній у ринковому середовищі суттєво залежить від
економічних умов, в яких вони функціонують. При цьому невід’ємним
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елементом їх економічної стратегії є стратегія запобігання нестабільності
(банкрутства), в рамках якої важливим завданням є підтримка фінансової
стійкості, стабілізація фінансово-економічного стану та відновлення санаційної
спроможності.
Для міжнародних компаній характерно о використання моделей
прогнозування фінансово-економічного стану та банкрутства, серед яких
найбільш поширеними є модель: Альтмана (США), Охе-Вербаєра (Бельгія), КізіМак Гуіннеса (Великобританія) й Охе-Джуса-Де Воса (Бельгія) [4, c. 117].Як
показує зарубіжний досвід, використання цих моделей на практиці корпорацій
без адаптації їх до специфіки конкретних галузей та особливостей національної
економіки може призвести до значних відхилень.
Щоб здійснити фінансово-економічну діагностику корпорації, варто
проаналізувати такі показники як чистий оборот робочого капіталу, відношення
чистого прибутку та балансового прибутку до активів, норму прибутку, що
характеризує ефективність всієї роботи міжнародної компанії, маржу прибутку,
тобто відношення чистого прибутку до виручки від реалізації [1, с. 42].
Основою прийняття рішення для попередження кризових ситуацій у
міжнародних компаніях є не тільки фінансові показники, але й показники
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Зокрема, до внутрішніх проблем слід віднести низький рівень технічної
оснащеності, дефіцит внутрішніх джерел фінансування інвестицій, відсутність
системи продажу на зовнішніх ринках чи погіршення стану сировинної бази
міжнародної компанії.
До зовнішніх проблем виникнення загроз санаційній спроможності
міжнародних компаній належать неефективність державного регулювання,
недосконалість нормативної бази, нераціональна податкова система або
проблеми, що пов’язані із загальною економічною ситуацією в країні, наприклад
– криза неплатежів.
З досвіду проведення санації міжнародних компаній можна
систематизувати заходи їх оздоровлення на досудовій стадії у три групи: заходи
щодо зниження витрат виробництва; заходи з освоєння нових ринків та
оновлення асортименту продукції та нетрадиційні заходи.
Судова санація як правовий процес і конкретна судова процедура виникає
у зв’язку з визнанням банкрутства міжнародної компанії.Зміст, якої полягає у
з’ясуванні фактичної неспроможності і збереженні майнового комплексу до
прийняття рішення про застосування заходів до міжнародної компанії.До
судової санації відноситься процедура зовнішнього управління й застосовується
до боржника з метою відновлення його платоспроможності.
У період зовнішнього управління вводиться мораторій тільки на
задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями та обов’язкових
платежів боржника.Ця пільга дозволяє використовувати суми, призначені для
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виконання грошових зобов’язань, на проведення заходів щодо поліпшення
фінансового оздоровлення.
У рамках зовнішнього управління може здійснюватися ряд заходів,
зокрема – перепрофілювання виробництва міжнародної компанії, закриття
нерентабельних виробництв, ліквідація дебіторської заборгованості, продаж
частини майна боржника та ін.[3, c. 214].
Слід зауважити, що глобальна фінансово-економічна криза 2008–2009
років вкрай негативно позначилася на стабільності та стійкості фінансовомайнового стану багатьох міжнародних компаній.Що вимагало від менеджменту
докладання цілеспрямованих зусиль із відновлення їх санаційної
платоспроможності.
Необхідність прийняття стратегічних рішень в умовах кризи виникає у
зв’язку з тим, що критичного значення набувають ресурси, їх логістика, функції
структурних ланок, бізнес-процеси.Особливість управління корпорацією в
умовах кризи полягає в підвищеній складності управлінських процесів.
Більшість дослідників сходяться на думці, що найпершим заходом із
відновлення санаційної спроможності міжнародних компаній в умовах
глобальної фінансово-економічної кризи повинно бути скорочення витрат, що
традиційно є необхідним кроком у ситуації, коли організація відчуває на собі
вплив кризи.
Необхідно централізувати прийняття всіх рішень, які впливають на рух
матеріальних активів підприємства, скорочувати або заморожувати витрати,
пов’язані з розвитком існуючих довгострокових проектів. Проте, реалізацію
заходів зі скорочення витрат потрібно будувати таким чином, аби очікуваний
ефект у короткостроковій перспективі не був нівельований втратою прибутку у
довгостроковій перспективі.
Слід наголосити, що багато компаній у період економічної кризи
стандартно реагують на неї і, у якості домінуючої стратегії відновлення
санаційної спроможності застосовують стратегію «cost-cutіng» (тотального
зменшення витрат), що призводить до заморожування інвестиційних проектів.
Дійсно, у ряді випадків такі стратегії можуть дати деяку економію коштів
на певному етапі, проте зі стратегічної точки зору це не дозволяє компаніям
одержати суттєвий виграш у довгостроковій перспективі. Існують інші стратегії
(«частки ринку», «злиття і поглинання», «ключової переваги»), які дозволяють у
період серйозних змін зовнішнього та внутрішнього економічного середовища
не тільки залишитися на плаву, але й досить активно розвиватися.
Другим стратегічним заходом із відновлення санаційної спроможності для
міжнародних компаній вумовах кризи стало стимулювання вхіднихгрошових
потоків, що дало змогу відновити фінансовий санаційний потенціал компаній як
основу їх майбутнього розвитку.
Залучення коштів в організацію в умовах кризи здійснюється переважно за
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трьома головними напрямами це:
– продаж і здача в оренду надлишкових активів компанії;
– оптимізація засобів стимулювання продажу продукції та послуг;
– зміна кредитної політики для прискорення оборотності дебіторської
заборгованості.
Одним із напрямів відновлення санаційної спроможності сучасних
міжнародних компаній в умовах кризи стала розробка антикризових
маркетингових програм.Вони дозволили не тільки зберегти свій існуючий рівень
обсягів продажу та вхідних фінансових потоків, але й успішно розвиватися у
перспективі.Ключовим елементом виживання в умовах кризи є дуже чітка,
послідовна стратегія з точною вертикаллю виконання конкретних тактичних дій
та максимально швидким зворотним зв'язком.
М. Портер назвав кризу «часом очищення», маючи на увазі крах спекуляції
і паразитування і, як наслідок, торжество працездатності, професіоналізму і
стратегічного мислення».На думку вченого, «криза видаляє все зайве і переваги
компаній, які дійсно здатні на багато, перед компаніями- одноденками, стають
очевидними усім» [7].
Криза створила сприятливі умови для злиттів і поглинань, і мотивувала до
застосування
для
відновлення
санаційної
спроможності
стратегій
реструктуризації, що сприяє зростанню компаній у перспективі.
Реструктуризація, що передбачає розробку чітких стратегічних дій і формування
нового бізнес-портфелю компанії, може супроводжуватися
зміною
організаційно-правової форми.
У працях іноземних авторів реструктуризація інтерпретується, з одного
боку, як специфічний вид фінансової діяльності підприємства, а з іншого – як
засіб поліпшення позиції підприємства на ринку, вдосконалення управління й
фінансових відносин із метою фінансового оздоровлення за рахунок більш
ефективного структурування[6].
При цьому добре структурована компанія і бізнес мають значні переваги
перед конкурентами:
По-перше, за рахунок успішної корпоративної реструктуризації
підвищується прозорість бізнесу, що дає можливість залучати додаткові кошти
як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках.
По-друге, у результаті оптимізації бізнес-процесів підвищується
ефективність управління.
По-третє, стратегічні цілі та цінності компаній стають більш зрозумілими
для працівників і партнерів.
Вивчення
досвіду
стратегічного
управління
у
провідних
мультинаціональних корпораціях світу, здійснене протягом 2011–2012 років
експертами дослідницько-консалтингової компанії McKinsey, дозволило виявити
ряд компаній, які успішно подолали кризу завдяки ефективним управлінським
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рішенням. До переліку названих компаній входять такі всесвітньо відомі
корпорації як Berkshire HathawayInc., Exxon Mobil Corporation, Chevron
Corporation, Royal Dutch Shell, International Business Machines Corp,HewlettPackard Company, Home DepotInc, Nokia Corporation, Valero Energy Corporation,
Total SA, Arcelor Mittal, ENISpA та Volkswagen AG.
Проведена фахівцями McKinsey систематизація досвіду стратегічного
управління даних корпорацій показала, що для успішного проходження гострої
фази кризи провідні ТНК застосовують ряд технологій менеджменту:
1. Пpoцесно-орієнтоване управління (activity based management). Воно
дозволяє відстежувати загальні та непрямі витрати за всіма бізнес-процесами та
прив’язувати їх до конкретних продуктів чи клієнтів.
2. Збалансована система показників ефективності діяльності (Balanced
Scorecard), – переводить місію та бачення в кількісні виміри, відстежує
управління
щодо
цілей,
забезпечує
оплату
за
результатами,
сприяєдотриманнюстратегічногобалансу,дозволяєконтролюватидіяльність
менеджменту.
3. Аналіз акціонерної вартості ( Shareholder value analysis), – дозволяє на
основі вивчення дисконтованого грошового потоку, доданої економічної
вартості , ROA та ROI оцінити здатності компанії або її окремого підрозділу
одержувати доходи, що перевищують вартість залученого капіталу.
4. Концепція управління вартістю (Value based management, VBM).
Відповідно до неї найважливішим показником у системі цілей управління
компанією є її вартість. Ключовими факторами вартості визнаються фінансовоекономічні показники, які забезпечують отримання прибутку.
Завдяки використанню переваг глобального масштабу діяльності та
чотирьох виділених підходів до стратегічного управління забезпечується
економічна ефективність ТНК та її стійкість до розгортання кризових явищ у
світовій економіці, у т.ч. економіки приймаючої країни або країни базування.Під
стійкістю ТНК розуміється довгострокове досягнення стабільного результату
діяльності
(відсутність
різких
коливань
показників
прибутковості,
рентабельності та ін.).
Серед особливостей ефективності ТНК в умовах кризи відзначимо, поперше, диверсифікацію виробництва та дистрибуції.У результаті диверсифікації
дочірні підрозділи ТНК відчувають на собі спад, наприклад, у зв’язку з
неоднаковим впливом кризи на галузі їх функціонування у різних
країнах.Диверсифікація проводиться не тільки за ознаками країн, але й за
видами продукції, яка випускається.Це також покращує результати реалізації
антикризової стратегії ТНК у період економічної нестабільності в світі.
Крім того, особливістю ефективності та адаптивності ТНК в умовах кризи
є мобільність капіталу.Міжнародні комерційні операції дозволяють покривати
збитки підрозділів корпорації в одних країнах прибутком підрозділів в інших.
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Таким чином, завдяки прибутку, отриманому одними зарубіжними
підрозділами, ТНК можуть мінімізувати збитки, які несуть інші(або навіть
материнська компанія в країні базування) та максимізувати фінансовий
результат всієї корпорації.
Мобільність капіталу – це використання при фінансуванні масштабних
операцій внутрішньо фірмових грошових потоків (прибутку від операційної
діяльності, дивідендів, роялті, ліцензійних платежів, амортизації) і різних
зовнішніх джерел, серед яких варто відзначити доходи від розміщення акцій на
фондових ринках , синдиковані кредити (в тому числі у так званій євровалюті),
корпоративні облігації. Компанії та інвестиційні банки постійно розробляють
нові інструменти, такі як кредитні й валютні свопи, спрямовані на зниження
вартості запозичення і валютних ризиків для своїх клієнтів.
Третьою особливістю ефективності діяльності ТНК в умовах кризи є
використання
спеціальних
інструментів
оптимізації
фінансової
діяльності.Насамперед, це наявність механізмів трансфертних цін.Практика
трансфертного ціноутворення при торгівлі між філіями ТНК у різних країнах –
найбільш поширена методика.При виникненні загрози стійкості ТНК вони
вдаються до використання так званих прихованих методів перерозподілу
кредитно-фінансових ресурсів, які зовні виглядають як обмін товарами
(послугами) між відділеннями корпорації.
Слід відмітити механізм внутрішньо корпоративного кредитування.У
періоди гострих криз, зміни курсів обміну валют може не завжди приймати
вигідний для ТНК характер. Тому, схеми перерозподілу коштів між філіями, ,
можуть реалізовуватися у вигляді внутрішньо корпоративних кредитів, з метою
отримання валютного прибутку. У будь-який момент часу певні філії ТНК
будуть перебувати в країнах, де зростає обмінний курс національної валюти й
виступати у якості кредиторів, які вкладають кошти в загальну масу фінансових
ресурсів корпорації. Подібним чином транснаціональна корпорація може
одержувати вигоду з відмінностей у відсоткових ставках і рівнях інфляції країн
базування відділень ТНК і материнської компанії.
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Ю.А. Усенко,
магістр, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Розвиток ринку страхування неможливо уявити без перестрахової діяльності яка
забезпечує фінансову безпеку страхового ринку та фінансової системи держави в
цілому. Перестрахування відіграє провідну роль в нівелюванні фінансових загроз
для страхових компаній. Саме тому виникає необхідність в дослідженні основних
показників діяльності перстрахування, адже вивчаючи основні тенденції які
виникають на ринку, можна прогнозувати майбутній стан розвитку
перестрахової діяльності а також страхування. Також приділено значну увагу
мінімально необхідним заходам по нагляду за перестраховою діяльністю, та їх
вплив на загальні процеси які відбуваються на ринку. У процесі дослідження було
проаналізовано сучасний стан розвитку а також майбутні перспективи
перестрахування, як ключового елементу страхового ринку.
Ключові слова: перестрахування, страховий ринок, аналіз, основні тенденцій
перестрахування, фінансовий ринок.
Постановка проблеми. Перестрахування виступає одним із ключових
сегментів міжнародного ринку страхування. Формування попиту та пропозиції на
послуги перестрахування як системи перерозподілу страхових ризиків і збитків
обумовлено розвитком світового господарства та появою нових об’єктів
страхування. Саме тому, досліджуючи тенденції які складаються у даному секторі,
можна вивчити а також проаналізувати як сучасний так і майбутній стан на ринку
перестрахування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження
розвиток перестрахування було здійснено багатьма дослідниками як вітчизняними
так і закордонними, серед яких слід відзначити: В. Д. Базилевича [7], С. С. Осадця
[8], К. Е Турбіну [9], В. В. Шахова [10], К. Пфайффера [6]; О. В. Козьменко [3], А.
О. Бойка [4], О. М. Пахненко [5] та ін.
Невирішені
раніше
частини
загальної
проблеми. Враховуючи
дослідження, наведених вище науковців, та узагальнивши наявні напрацювання з
даної проблематики, отриманий досвід та результати щодо взаємодії попиту і
пропозиції як фактора формування кон’юнктури на глобальному ринку
перестрахування, дозволяють зробити висновки щодо відкритості даного питання
для майбутніх досліджень та актуалізують потребу його подальшого
розвитку. Зокрема, вдосконалення потребує вивчення питання впливу попиту і
пропозиції на розвиток та становлення як страхового, так і перестрахового ринків
в умовах посткризової волатильності економіки.
Метою статті є дослідження умов формування та проведення ґрунтовного
аналізу кон’юнктури ринку перестрахування, ідентифікація проблем розвитку та
пошук поштивих шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. В умовах активізації конвергентних процесів
та їх впливу на світову економічну систему значної уваги потребує забезпечення
фінансової безпеки як окремого суб’єкта господарювання, так і держави в цілому.
Для підтримки фінансової стійкості вітчизняні страхові компанії дедалі активніше
та в більших масштабах починають виходити за межі внутрішнього страхового
ринку через перерозподіл частини своїх ризиків у перестраховиків-нерезидентів.
На сьогодні на страховому ринку України функціонує 414 зареєстрованих
страхових компаній, які мають право займатися перестраховою діяльність згідно
виданих ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг. Зазначимо, що на вітчизняному ринку
перестрахування функціонують переважно універсальні страхові компанії, для
яких перестрахування виступає одним з напрямків їх страхової діяльності. В
умовах ринкової економіки зростає тенденція до виходу перестрахових компаній
на міжнародний ринок не у ролі цедентів, а напраки – цесіонерів. На кінець 2012
року склалася ситуація, що в Україні 11,1% перестрахових платежів надходить ізза кордону, що є досить значною часткою, яка, з огляду на тенденції, що
відбувалися протягом 3 років, буде збільшуватись і в майбутньому .
Досліджуючи питання виходу вітчизняних страхових компаній на
міжнародний страховий ринок з метою перестрахування ризиків, ідентифіковано
основні мотиви: бажання знаходити нових клієнтів, збільшувати об’єми
перестрахових премій, підтримувати їх темпи зростання. На вітчизняному ринку
перестрахування існує достатньо жорстка конкуренція внаслідок ринку
перестрахових послуг, що склався на Україні, конкуренція дуже висока, в тому
числі і з боку більш потужних західних гравців, присутність яких з кожним роком
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збільшується. У той же час, попит, що складається на перестрахові послуги, на
ринках, що розвиваються, як і раніше високий, і доступ до цього бізнесу відносно
простий через постійно зростаючий вплив міжнародних перестрахових брокерів.
У той же час слід зауважити, що доступність ризиків часто обернено пропорційна
їх якості [4,9].
Слід зауважити, що на українському ринку перестрахування інститут
страхових посередників має достатньо формальний характер, а організація
перестрахових відносин відбувається в основному без участі перестрахових
брокерів, що є наслідком дії наступних факторів:
− низька капіталізація, недостатня фінансова місткість вітчизняного
перестрахового ринку, зростання вартості перестрахової послуги на суму
брокерської комісії для цедента або зменшення на аналогічну суму перестрахової
премії для цесіонера, ставлять під питання використання послуг посередника;
− принцип «взаємного обміну ризиками» з метою збалансування фінансових
потоків за вихідним і вхідним перестрахуванням. Такий негативний досвід
функціонування учасників перестрахових процесів повністю виключає
необхідність страхового посередництва в особі перестрахового брокера, що
перешкоджає розвитку конкуренції та посередницької діяльності як невід’ємних
елементів конкурентного ринку перестрахування;
− низько капіталізований вітчизняний перестраховий ринок, який в
основному представлений факультативним перестрахуванням, ризики за яким є
незначними, відтак ринок неорієнтований на брокерів. Ефективність
перестрахового брокера переважно виправдовується за умови розміщення великих
ризиків, які характерні для ринку облігаторних видів перестрахування, а
відповідно для гуртового ринку [12,6].
Дослідження існуючих проблем, що перешкоджають повноцінному
розвитку страхового посередництва на вітчизняному ринку перестрахування,
підтверджуються негативною динамікою основних показників діяльності
перестрахових брокерів. Зокрема, протягом 2005-2010 рр. прослідковується
зменшення кількості страхових (перестрахових) брокерів, а також скорочення їх
частки у співвідношенні до кількості страхових (перестрахових) компаній.
З метою визначення сучасного стану розвитку перестрахових брокерів
проаналізуємо основні показники їх діяльності та визначимо частку ринку
перестрахування, яка обслуговується ними, впродовж 2010-2016 рр. (табл. 1).
Проведене дослідження дозволяє зробити деякі висновки: протягом 20102013рр. збільшується обсяг перестрахових премій, укладеними брокерами, однак
знижується в 2016 році в 1,3 рази; нарощення обсягу премій відбувається за
рахунок укладених брокерами перестрахових договорів з перестраховикаминерезидентами, яким передано переважна більшість перестрахових премій. При
цьому, впродовж аналізованого періоду прослідковується тенденція, за якою
частка премій, отриманих іноземними перестраховиками, збільшується від 50,3%
353

в 2011 році до 88,2% в 2013 році. Водночас, за 2012-2013 рр. спостерігається різке
зниження обсягів премій, переданих вітчизняним перестраховикам за участю
брокерів (у 2,4 рази), що відповідає аналогічним тенденціям розвитку
українського ринку вхідного перестрахування в результаті негативного впливу
кризових явищ на фінансову стійкість перестраховиків приймати на
відповідальність страхові ризики. Негативні зміни 2016 року зумовлені
зменшенням величини перестрахових премій, переданих, як перестраховикамрезидентам (на 183%), так і нерезидентам (на 22%). Однак, за договорами
перестрахування із перестраховиками-нерезидентами, обсяг премій знижується
меншими темпами, ніж за перестраховими договорами з вітчизняними
страховиками. Відповідно в 2016 році зростає частка іноземних перестраховиків у
преміях, отриманих за участю перестрахового брокера, до 94,5% [1,2].
Таблиця 1. Обсяг премій, отриманих за договорами, укладеними
брокером на користь перестрахувальників [1]
Показники

2010
2011
млн.
% млн.грн. %
грн.

Рік
2012
2013
2014
2015
млн.
% млн.грн % млн.грн. % млн.грн %
грн

Премії, отримані
перестраховиками, 151,9100,0 249,9 100,0263,3100,0 300,2 100,0 228,2 100,0 267,9
у т.ч.:
− резидентами 75,6 49,7 123,2 49,3 84,8 32,2 35,4 11,8 12,5
5,5
12,4
− нерезидентами 76,4 50,3 126,6 50,7 178,5 67,8 264,8 88,2 215,7 94,5 255,6

2016
млн.грн

%

100,0

368,9

100,0

4,6
95,4

4,9
364,0

1,3
98,7

Аналізуючи структуру перестрахових премій за участю посередництва,
зазначимо, що брокери працюють в усіх сегментах ринку перестрахування, однак,
висока частка премій надходить за рахунок майнового страхування, ризики за
яким характеризуються високою вартістю.
З кожним роком, зростання ролі перестрахових брокерів у процесі
укладання перестрахових договорів з перестраховиками-нерезидентами
пояснюється, наявністю на зарубіжних перестрахових ринках дешевої
перестрахової місткості, можливістю розміщення значних за розмірами і вартістю
ризиків за облігаторними програмами, гарантіями забезпечення надійного та
професійного перестрахового захисту, а також розміщення ризиків на іноземних
ринках перестрахування здійснюється, як правило, у більшості випадків за
обов’язкової участі брокерських компаній. Відповідно, частка премій, отриманих
перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними
брокерами, у загальному обсязі перестрахових премій вітчизняних
перестраховиків становить в 2016 році лише 0,1%. У структурі премій, переданих
іноземним перестраховикам, питома вага перестрахових премій, отриманих за
участю перестрахового брокера, є значно вищою – 21,7%.
Суттєвим показником, який характеризує якість укладених договорів
перестрахування за участю перестрахових брокерів, є рівень перестрахових виплат
за такими договорами. Протягом 2011-2016 рр. вищезазначений показник в
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Україні в середньому щорічно зростав в 3,7 рази (2012 р. – 0,2%; 2013 р. – 0,4%;
2014 р. – 7,9%; 2015 р. – 10,2%; 2016 р. – 37,2%).
Прибутковість
перестрахових брокерів
на
вітчизняному ринку
перестрахування є досить низькою. Така тенденція є аналогічною до динаміки
перестрахових премій, отриманих за договорами перестрахування, укладеними з
перестраховиками за участю брокерів.
Водночас, позитивним аспектом розвитку посередницької діяльності на
ринку є збільшення відсотку брокерської комісії в преміях перестрахувальників,
що свідчить про зростання ролі перестрахових брокерів на ринку перестрахування
України. Найбільший об’єм винагороди впродовж 2012-2016 рр. брокери
отримували за організацію перестрахових операцій з обов’язкового страхування,
на кожен договір за яким припадало більше 50,0 тис. грн.
З огляду на зазначене, необхідно навести ряд комплементарних позитивних
ефектів, які зможе надати міжнародна диверсифікація перестрахування:
географічний перерозподіл ризиків; зниження валютних ризиків; позитивний
вплив на репутацію і впізнаваність компанії; обмін знаннями і досвідом із
зарубіжними компаніями; позитивний вплив на рейтинги та інвестиційну
привабливість; підвищення капіталізації компанії. Всіх цих результатів можна
досягти лише за умов ефективного і обачного ведення бізнесу [2,5,4].
На сучасному етапі в Україні успішно проводять посередницьку діяльність
57 брокерських компаній, які співпрацюють з добре капіталізованими і високо
рейтинговими перестраховиками, кваліфікація яких дозволяє їм успішно
працювати не тільки на відкритих ринках пострадянського простору, а й на
Близькому Сході, в Північній Африці, Південно-Східній Азії, Південній і
Центральній Америці, і навіть, в окремих випадках, брати участь в ризиках з
Європи та США.
У результаті проведених досліджень, походження зарубіжних премій для
перестраховиків в Україні, станом на 2017 рік, структурно виглядає наступним
чином: СНД – 30 %; Західна Європа – 30 %; Центральна та Східна Європа – 10 %;
Ближній Схід та Північна Африка – 10 %; Південно-Східна Азія – 10 %; Південна
та Центральна Америка – 5 %; інші – 5%.
Історично сформовані політичні, ділові та культурні зв'язки забезпечують
обмін ризиками в рамках пострадянського простору. При цьому необхідно
зазначити, що перестрахування потрібно страховій компанії, особливо з таким
коротким періодом діяльності – до 20 років, а не 200 як у багатьох країнах. Це
фінансовий інструмент забезпечення стабільності та прогнозованості фінансового
результату.
Слід наголосити на заходах, які сприяють стимулюванню якості
перестрахування через введення істотного податку 12% на «не рейтинг»,
обов'язкове повідомлення в 10 днів про укладення договору з нерезидентом із
зазначенням первинної інформації про перестраховика і суми договору
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(Розпорядження нагляду 914 від 4/06/2004), що фактично забезпечило контроль за
перестрахуванням у нерезидентів і прозорість таких операцій.
На сьогодні перестрахування у нерезидентів виконує свою класичну і
прийняту в усьому світі роль, гарантуючи не тільки страховику, а й
страхувальнику, в тому числі державі, виплату значних збитків і стабільність
фінансового становища суб’єктів підприємницької діяльності. Тому поява нових
нормативних актів щодо перестрахування у нерезидентів, і, перш за все, мова йде
про реєстрацію договорів перестрахування, не тільки не вирішує якихось
конкретних завдань щодо поліпшення та прозорості цього бізнесу, але на
сьогоднішній день просто суперечить суті перестрахування, серйозно заважає
роботі вітчизняних страховиків.
Надходження премій з європейських країн здебільшого пов'язані з
кептивними проектами нафтогазових та енергетичних корпорацій. Безпосередньо
до європейських ризиків вітчизняним компаніям, які спеціалізуються на
перестрахування, практично закритий доступ через чинні рейтингові обмеження.
Слід виділити основні проблеми, які пов'язані з роботою на міжнародному
перестраховому ринку:
1. Рейтингові обмеження та адміністративні бар'єри. У світі сотні
перестрахових компаній, широта вибору партнерів для передачі ризиків дуже
велика, і, одним з основних універсальних критеріїв такого вибору є рейтинги
чотирьох основних міжнародних рейтингових агентств (Standard &Poor's, AM
Best, Fitch, Moody's). Не маючи міжнародного рейтингу фінансової стійкості, дуже
важко розраховувати на місце в системі міжнародної перестрахової кооперації .
Часто цеденти мають внутрішні рейтингові обмеження, що застосовуються
при відборі перестраховиків. Крім того, страхові регулятори багатьох країн
встановлюють загальні рейтингові обмеження, як прямі, так і непрямі – у вигляді
вимог додаткового резервування.
2. Мовні складності. Мова глобального перестрахування – англійська. У
деяких випадках користуються також німецькою, іспанською та французькою, але
все ж, основна маса документів готується англійською. Спілкування за рамками
пострадянського простору також ведеться, в основному, англійською. Отже,
перестраховику, бажаючому працювати на міжнародному ринку, буде потрібний
персонал зі знанням іноземних мов.
3. Відмінності в стандартних умовах страхування («вордінгах»). Важливим
пунктом є умови страхування. У зарубіжній практиці вони описуються набором
посилань на великі збірники що містять умови і застережень, які значно
відрізняються один від одного. Саме тому андеррайтерським компаніям
доведеться витрачати час на детальне вивчення стандартних зарубіжних умов
страхування.
4. Технічні аспекти андерайтингу. Досвідчений андеррайтер, функціонуючи
на вітчизняному ринку, добре орієнтується у природніх небезпеках,
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загальноприйнятих технічних нормах і правилах, якості будівництва, надійності
обладнання і безлічі інших факторів. Щоб наблизитися до подібного рівня
розуміння та оцінки ризику, отриманого із-за кордону, потрібно виконати чималу
роботу.
5. Катастрофічна схильність. Ще одна проблема андеррайтингу, яка не
актуальна в межах пострадянського простору, але важлива в інших регіонах, де
трапляються катастрофічні події. Як правило, локальні перестраховики не мають
спеціалізованих засобів для контролю катастрофічної схильності, але дану
проблему необхідно вирішувати, оскільки небезпека неконтрольованої кумуляції
цілком реальна.
6. Збитковість і антиселекція. Виходячи на міжнародний, ймовірність того,
що загальна збитковість буде більшою, ніж збитковість локальних гравців – вища.
По-перше, стандартні відрахування з премії, що припадають на комісію цедента і
«ланцюжок » брокерів, що доводять зарубіжний ризик, становитимуть від 10 % до
30 % і більше. По-друге, новий маловідомий перестраховик, до того ж який не має
високого міжнародного рейтингу, не зможе відразу ж отримати доступ до всього
масиву ризиків. Лише з плином часу, заробивши певну репутацію на ринку і
підтвердивши виплатами якість сервісу, компанія має шанс дістатися до дійсно
прибуткових пластів бізнесу.
7. Документообіг. Перестрахові документи на зарубіжних ринках, набагато
менше формалізовані, ніж на пострадянському просторі. Документи сильно
відрізнятися від тих, які використовуються в національній практиці
перестрахування.
8. Врегулювання збитків. На міжнародних ринках існує практика щодо
врегулювання збитків, певних форм й комплектів документів, які приймаються
перестраховиками для визнання збитку. Перевірити достовірність яких або
провести власне розслідування буде складно. Платити збитки доведеться,
спираючись на довіру. У той же час, вагомою підставою до укладання договору є
участь у договорі відомого, авторитетного лідера, який має можливість
контролювати хід врегулювання.
9. Затримка платежів. У зв’язку з віддаленостюцедента і брокерів,
перестрахова премія, яка надходить із-за кордону, як правило, не надходить
вчасно. Затримки з оплатою на три і більше місяців – це достатньо розповсюджена
практика.
10. Витрати на ведення справи. Крім стандартних комісій цеденту і брокеру,
платити доведеться також за знайомство і налагодження відносин з зарубіжними
партнерами, і підвищення іміджу. Скоротити витрати можна лише відвідуючи
великі регіональні конференції та форуми, де збираються всі страховики того чи
іншого регіону. Уникнути ж цих витрат зовсім не вдасться.
Висновки. Отже, не дивлячись на ґрунтовні дослідження у науковій
літературі сутності, форм та методів перестрахування, механізму укладання та
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виконання різноманітних перестрахових договорів, актуальним залишається
вивчення закордонного досвіду з організації нагляду за перестраховими
операціями в умовах глобалізації ринків перестрахування. Практично у всіх
країнах страховики підпадають під дію страхового нагляду, що ж стосується
перестрахових компаній, то в питанні нагляду існують значні відмінності: в одних
країнах страховий нагляд не розповсюджується на діяльність перестраховиків, в
інших – контроль за діяльністю професійних перестраховиків нічим не
відрізняється від організації контролю за діяльністю прямих страховиків, а в
деяких країнах є ще й проміжні форми контролю.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО
ДОСВІДУ
У статті розглянута концепція фінансового забезпечення розвитку сільських
територіальних громад, з використанням зарубіжного досвіду, спрямована на
забезпечення фінансової спроможності й самодостатності громади села за
рахунок активізації як бюджетних, так і небюджетних методів фінансового
забезпечення місцевого розвитку.
Ключові слова:соціальна сфера, фінансові ресурси, бюджетні ресурси, фінансове
забезпечення, територіальна громада
Сільські території відіграють важливу роль у процесі функціонуваннябудьякої держави. В середньому у світі сільські території складають 75% відзагальної
площі, де проживає 51% всього населення світу. На данихтериторіях виробляється
32% світового ВВП.У сучасних умовах одним із першочергових завдань
реформуваннясистеми державних фінансів та адміністративно-територіального
устроюУкраїни
визначено
розроблення
ефективних
механізмів
фінансовогозабезпечення функціонування сільських територіальних громад із
метою їхповноцінного залучення до процесів соціально-економічного
зростаннядержави. Це передбачає зміни в поглядах на економічний розвиток
сільськихтериторій, характер фінансових взаємозв’язків села, громади, органів
влади тазумовлює потребу в нарощенні фінансової бази місцевого
самоврядування, щосприятиме підвищенню його самодостатності й фінансової
незалежності.
Зазначене доводить необхідність встановлення нових пріоритетів
уфінансовому забезпеченні розвитку сільських територіальних громад – відмови
від патерналістської моделі їх фінансування та переходу доефективного
використання їхнього власного соціально-економічного йфінансового потенціалу.
Проблемам фінансового забезпечення функціонування різних сфер і галузей
економічної системи присвячено праці відомих вітчизняних та зарубіжних ученихекономістів В.І. Аранчія, І.Т. Балабанова, В.Д. Базилевича, В.М. Федосова,
В.Н. Суторміної,
А.Д. Шеремета,
Р.С. Сайфуліна,
С.Я. Огородника,
О.Д. Василика, А.М. Поддєрьогіна, В.К. Сенчагова, В.М. Опаріна, С.І. Юрія та
інших.
Досягнення реальної фінансової спроможності сільських територіальних
громад дасть змогу забезпечити належне виконання покладених на них функцій та
перенести центр ваги управлінського процесу на місцевий рівень.
Обов’язковою умовою формування в Україні громадянськогосуспільства є
активізація реформ у системі місцевого самоврядування внапрямку збільшення
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ролі територіальних громад як основного суб’єктасоціально-економічного
прогресу відповідної території. Для ефективноговиконання територіальною
громадою покладених на неї функцій тадосягнення стратегічних пріоритетів
потрібне належне фінансовезабезпечення як поточного функціонування, так і
цілей розвитку. Фактичнойдеться про перенесення центру ваги процесів
соціально-економічногорозвитку на місцевий рівень. У такому разі територіальна
громада повиннавиступати одночасно й носієм соціально економічного розвитку
територій, ірушійною силою досягнення стратегічних цілей територіального
утворення.
Визначальною
умовою
досягнення
успіху
в
реалізації
задекларованихзавдань є чітке окреслення пріоритетів та формування
методологічної базифінансового забезпечення розвитку сільських територіальних
громад вУкраїні.Для цього необхідно здійснити аналіз стану та виявити основні
недолікиу процесі фінансування розвитку сільських територій.
Як зазначено в Стратегії Розвитку сільських територій, з реорганізацією
колгоспно-радгоспної системи, подрібненнямземлекористування, з паюванням
земель, натуралізацією виробництварозпалися виробничі зв’язки, сільські
територіальні громади не спроможнівиступати в ролі єдиного колективного
суб’єкта. Бізнес представлений на селіне стільки як суб’єкт управління чи
господарювання, скільки як суб’єктвласності, оскільки переважна більшість
бізнесменів на селі – це власникиземельних паїв, значна частина яких здає їх в
оренду, при цьому неотримуючи прибутку. Що стосується нових агроформувань,
то вониперебувають у стадії становлення, а тому не мають економічних
важеліввпливу на стан місцевих справ. Інший різновид бізнесу – великі компанії,
якісплачують податки в містах за місцем своєї реєстрації, а тому село не
отримуєвід цього ніякої користі. Отже, управлінський вплив бізнесових структур,
якийза 2011 – 2015 роки визначається передусім їх економічною,
фінансовоюприсутністю в сільських територіальних утвореннях, поки є
незначним.
Проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної сферисільських
територій України поділено на три блоки: І – недостатні обсягибюджетних коштів
для фінансування соціальної сфери, практично всі статтісоціальних видатків
фінансуються в значно меншому обсязі, ніж це необхідно;ІІ – відсутність
механізмів забезпечення суспільних послуг, шо надаютьсясільським жителям,
незначний їх перелік; негарантованість надання,відсутність механізмів
забезпечення якості суспільних послуг, що надаютьсяорганами місцевого
самоврядування; ІІІ – надмірна централізація влади іфактично відсутність
ініціативи у можливостях сільських бюджетів щодосамофінансування.
Встановлено, що розширення фінансового забезпечення для сільськоїради –
це об’єднання в громаду з більш економічно ефективнішою територією.Оскільки
об’єднані громади, бюджети яких прирівняні до бюджетівміст обласного значення
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і районів, крім зазначених податків одержуватимутьще й 60% податку з доходів
фізичних осіб та інші доходи, що дозволитьоптимізувати видатки на утримання
апарату управління.
За
прогнозами,
у
результаті
проведення
децентралізації
та
об’єднаннярайонних сільських рад у територіальні громади, слід очікувати, що
витратибюджету скоротяться на 80%, насамперед, за рахунок економії на
утриманнясільських рад.
На нашу думку, з цією метою варто використати концепції та
науковіпринципи, які довели свою ефективність у розвинутих країнах.
Так,методологічним підґрунтям розвитку територіальних громад мають
статизасадничі принципи:
—
концепції
стійкого
розвитку,
котра
передбачає
надання
якіснихсуспільних послуг завдяки постійному економічному розвитку з
урахуваннямзбереження природного потенціалу території;
— теорії соціально-орієнтованого розвитку, що робить акцент
нанеобхідності побудови ефективної системи соціальної інфраструктури вмежах
сільських населених пунктів;
—
концепції
поліфункціонального
розвитку
села,
яка
передбачаєдиверсифікацію соціально-економічної діяльності, що сприятиме
зниженнюрівня бідності та забезпеченню максимально можливої кількості
населенняджерелом
доходів.
Серед
потенційних
видів
діяльності
виокремленотуристичну сферу, зокрема агротуризм, виробництво енергії на
основівідновлюваних джерел, культурну діяльність, упорядкування земельних
угідьі поліпшення ландшафтів, розвиток соціальних послуг та надання
віддаленихпослуг із використанням інтернету для сільських територіальних
громад;
— теорії бюджетної децентралізації, зокрема щодо децентралізаціїсистеми
державних
фінансів,
підвищення
фінансової
спроможності
сільськихтериторіальних громад, чіткого розподілу повноважень між рівнями
місцевогосамоврядування
на
засадах
субсидіарності,
ефективного
використаннявласного фінансового потенціалу території.
На розглянутих теоретико-методологічних засадах ґрунтуєтьсяконцепція
фінансового забезпечення розвитку сільських територіальнихгромад, спрямована
на забезпечення фінансової спроможності йсамодостатності громади села за
рахунок активізації як бюджетних, так інебюджетних методів фінансового
забезпечення місцевого розвитку.
Практична реалізація цієї концепції здійснюється через механізм
фінансовогозабезпечення розвитку сільської територіальної громади, котрий являє
собоюсистему взаємопов’язаних, безперервних процесів пошуку, залучення
йвикористання фінансових ресурсів, сформовану на основі визначення
типовихособливостей сільського утворення з метою забезпечення його
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розвитку;сукупність
принципів,
методів,
інструментів
та
форм
фінансовогозабезпечення розвитку сільської територіальної громади в межах
визначенихнормативно-правових меж. При цьому вкрай важливо сприймати
кожнусільську територіальну громаду як особливу спільноту, котра має
певнийсоціально-економічний і фінансовий потенціал та, що ще важливіше,
власнітрадиції, звичаї та світоглядні особливості. Зазначене зумовлює потребу
врозробленні
диференційованих
механізмів
фінансового
забезпечення
розвиткусільських територіальних громад, зокрема за типом (різновидом)
їхньогоекономічного
розвитку:
типово
сільські
(аграрні)
території;
перехідні,“змішані” території (сільські урбанізовані зони та “аграрні міста”);
території зіспеціальним режимом функціонування (оздоровчо-рекреаційні, гірські
й прикордонні) [1].
Передумовою формування ефективного фінансового механізму є
оцінкафінансового
забезпечення
функціонування
й
розвитку
сільськихтериторіальних громад, яка дасть змогу визначити внутрішній
потенціалсільських територій, ефективність його використання, дослідити
прогалини діїфінансового механізму в сільській місцевості та їх причини, а також
виявитирезерви
підвищення
фінансової
спроможності
сільських
територіальнихгромад.
У ринкових умовах деяких країн світу, особливо Польщі, США,
Канаді,Японії, Франції, є досить ефективна фінансова політика сталого розвитку
ітериторіального
управління
в
умовах
ринкових
відносин.
Територіальнеуправління у різних країнах має свою специфіку. Для федеративних
державхарактерна
значна
самостійність
великих
адміністративнотериторіальниходиниць, які часто здатні ефективно проводити власну соціальну,
економічну іекологічну політики. Місцеві органи в цих державах беруть активну
участь уздійсненні політики, якої дотримуються і центральні органи управління,
якіпідтримують їх у цьому. Цей досвід, для підвищення раціонального
розвиткусоціальної сфери регіонів можна запроваджувати в Україні.
Вивчення
ретроспективи
європейської
політики
сільського
розвиткудозволяє виділити три концепції [5]:галузеву, яка ідентифікує сільський
розвиток із загальноюмодернізацією сільського господарства та агропромислового
комплексу;перерозподільну, яка пов'язує сільський розвиток виключно
зскороченням відмінностей між найбільш відсталими сільськими районами
таіншими галузями економіки (концепція зближення);територіальну, що
ідентифікує сільський розвиток з розвитком сільськихрайонів в цілому, шляхом
використання всіх ресурсів, наявних в даномурайоні (людських, економічних,
природних, ландшафтних та ін.) і інтеграціїміж усіма компонентами і галузями на
місцевому рівні.
Регіональну політику в деяких країнах здійснюють спеціалізованідержавні
директивні або дорадчі органи. Наприклад, у Польщі діє Державнарада
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територіального розвитку. До її складу входять представникизаконодавчої і
виконавчої влади. В права ради входить підготовка пропозиційщодо формування
державної регіональної політики та оцінок у галузітериторіального планування.
У Франції тривалий час функціонує Міжміністерський комітет ізпроблем
регіональних дій і впорядкування території, що приймає урядовірішення в галузі
регіональної політики. Виконання та фінансуванняприйнятих рішень виконує
Представництво з упорядкування території, головаякого підпорядковується
безпосередньо прем'єр-міністру.
У Канаді діє комітет Кабінету міністрів із питань економічного
тарегіонального розвитку.
У США функціонує Президентська комісія з проблем федералізму,
яказаймається підготовкою аналітичних звітів і рекомендацій для президента
таКонгресу,
створенням
шляхів
удосконалення
федеративних
відносин,координацією поточної діяльності федеральної адміністрації з
питаньудосконалення міжрегіональних відносин.
У розвинутих країнах запроваджено також індикативне (дорадче)планування
розвитку регіонів, фінансування їх за науково обґрунтованимистабільними
нормативами бюджетної забезпеченості на одного жителя зурахуванням
економічного, соціального, природного та екологічного стануобластей, що сприяє
вирівнюванню умов їх функціонування. Сформованофонди розвитку для
фінансування найважливіших регіональних інвестиційнихпроектів, що можливо
запровадити в Україні.
Інноваційна тематика характерна багатьма методиками, якізастосовуються в
багатьох зарубіжних країнах ЄС. Що стосується України, тохарактерний
недостатня підтримка розвитку та застосування, впровадженняінновацій, а саме за
рахунок факторів, які не враховуються в регіонах України:відсутність фінансових,
і головне податкових пільг для інноваційнихвиробництв. Показовим є приклад
Угорщини, інших нових країн Є вросоюзу,де намагаються розвивати інноваційні
виробництва в депресивних регіонах,відповідно з розвитком науково – технічного
прогресу.
За сферою діяльності найвищий рівень нововведень, запроваджень ірозвитку
мають працівники освіти, переважно — це молодь. Міське населеннямає значно
вищий потенціал інноваційної активності порівняно із сільськимимешканцями, які
мають менші можливості. Помітний вплив має такожнедостатньо високий рівень
інноваційної активності керівників та працівниківдержавного управління.
Значне місце у вирішенні фінансових проблем розвитку окремих
громадможуть
зіграти
фонди
розвитку
громади.
Фонд
громади
(CommunityFoundation) — загальновживане визначення громадських фундацій,
щозалучають кошти донорів, громадян, інколи держави та спрямовують їх
накористь громади. Функція фонду направлена на певну територію і працює
увигляді благодійної структури для населення, якій довіряли б і яка
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ефективновирішувала б загальні проблеми. Особливостями такої форми
благодійнихустанов є територіальна обмеженість діяльності й орієнтація на певну
громадута її потреби. Під громадою найчастіше розуміють особливе середовище,
доякого входять громадяни та територія, що включає всі вікові, етнічні,
релігійніта соціальні групи населення. За визначенням американських експертів,
уособленням фонду громади є організація - грантодавець, яка об'єднує доходита
активи з різних джерел — приватні, корпоративні, державні та спрямовує їхна
задоволення визначених потреб цієї громади [5].
На сучасному етапі Україна тільки формує фонди громад різних рівнів,їх
кількість поки досить обмежена. Тому, застосування фінансових ресурсівпоки ще
неналагоджене, а створюється на перспективу. Триває процесстановлення, обміну
досвідом, навчання та розвитку. Фонд громади можестати дієвим інструментом та
партнером у виконанні завдань щодо розвиткурегіонів. Участь місцевого
керівництва у наглядових радах та комітетахстворює атмосферу довіри та
співпраці між секторами.
Експерти
стверджують,
що
становлення
фонду
громади
є
процесомтривалим, за сприятливих умов розвитку, з допомогою власних
джерелінституцій певної території та фінансової стабільності це можливе за 20 –
30років.
Щодо Європи, то європейська практика розвитку сільських територійвже
давно дістала своє інституційне оформлення. З 1988 р. в Європі дієЄвропейська
робоча група з питань розвитку сільських територій тавідновлення села (ARGE).
Також для фінансування програм розвиткусільських територій створено
Європейський фонд регіонального розвитку(ERDF), Європейський соціальний
фонд (ESF), Європейськийсільськогосподарський фонд орієнтації та гарантій
(EAGGF), Фондфінансових інструментів підтримки рибальства (FIFG) [2].
Оскількизаконодавчого визначення поняття сільських територій не існує,
бюджетомпередбачено видатки перш за все на такі складові сільських територій,
яксоціальна сфера та сільське господарство. Так, для забезпечення
розвиткусільських територій Європейським Союзом розроблено програму
«Лідер», якаможе бути реалізована для українського села. Головним документом
програмиє Регламент ЄС про розвиток сільської місцевості, що встановлює
умовивикористання коштів, виділених з EAFRD на фінансування заходів
програми.
Участь у програмі – це можливість об’єднати представників органів
місцевогосамоврядування, бізнесу, громадських організацій та простих громадян.
Доцільним було б переймання досвіду державної політики ЄС та США,щодо
фінансування Програм розвитку сільських територій:
- надання суб’єктам програм вибору пріоритетності напряму розвитку;
- органам місцевого самоврядування надаються не тільки права зреалізації
програми, але і адекватна фінансова підтримка за допомогоювикористання
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комплексу фінансових інструментів, а саме прямі платежінаселенню, кредити,
гарантії за кредитами, податкові пільги.
Також важливим аспектом в країнах ЄС є те, що фінансування
програмрозвитку сільських територій складає більше 20 % від бюджету
Єдиноїполітики, в США - від 11% до 27%, від бюджету Мінсільгоспу, в той час
колив
Україні
фінансування
сільського
господарства
та
розвитку
сільськихтериторій складає всього 10%, з яких більша частина йде саме на
сільськегосподарство, а не на розвиток села (30%). Тобто політика України
повиннабути зорієнтованою на територіальний підхід.
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄвропейськимСоюзом,
а відтак - і подальша інтеграція до ЄС, відкриває перед нашоюкраїною низку
можливостей та викликів. З одного боку - це найбільший у світіринок, доступ до
інвестиційних ресурсів, нових технологій, можливостібезвізового перетину
кордонів об’єднаної Європи, перспективи підвищенняжиттєвого рівня тощо, а з
іншого - виклики, пов’язані з низьким рівнемконкурентоспроможності
національної економіки, не реформованістю адміністративно-територіального
устрою та інвестиційною привабливістютериторій. Ситуація загострюється
слабкими повноваженнями і фінансовимиможливостями органів самоврядування
вирішувати місцеві проблеми як наданий час, так і в найближчій перспективі, що
пов’язано, в тому числі, і знизькими надходженнями до державного бюджету.
Особливо відчутні такіпроблеми на сільських територіях, які історично є більш
економічновідсталими та характеризуються нижчим рівнем розвиненості
економічногопотенціалу.
Поетапне втілення Угоди про асоціацію між Україною та
ЄвропейськимСоюзом, як зазначають більшість експертів, на початку дещо
погіршить і такскладне економічне становище сільських територій, що викличе
хвилюбанкрутств та відповідне зниження надходжень до державного та
місцевихбюджетів, обмеживши можливості місцевої влади в реалізації своїх
функцій.
Все
вищенаведене
робить
актуальною
проблему
пошуку
нових,альтернативних ресурсів для забезпечення соціально-економічного
розвиткусільських територій та вирішення проблем громад.
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Д.І. Флік
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МOДЕЛI СOЦIAЛЬНOЇ ПOЛIТИКИ КРAЇН ЄВРOПЕЙСЬКOГO СOЮЗУ
У статті досліджено мoделi сoцiaльнoї пoлiтики крaїн Єврoпейськoгo сoюзу.
Зокрема, досліджено позитивні та негативні, схожі та відмінні риси кожної
моделі соціальної політики. Визначено, суб’єктивні та об’єктивні умови реалізації
соціальної політики держави.
Ключові слова: соціальна політика, моделі соціальної політики, суб’єкти
соціальної політики, завдання соціальної політики, соціальний захист.
Постановка проблеми. У кoжнiй крaїнi iснують свoї прioритетнi нaпрямки,
держaвнi iнститути i певнi iнструменти тa мехaнiзми, щo дoзвoляють реaгувaти нa
пoтреби сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку суспiльствa. У сукупнoстi це визнaчaє
нaцioнaльну мoдель рoзвитку держaви. Oднaк, мoжнa укaзaти зaгaльну тенденцiю,
хaрaктерну для всiх прoмислoвo-рoзвинених крaїн – рoзширення функцiй держaви
в екoнoмiчнoму i сoцiaльнoму рoзвитку суспiльствa. Пoсилення рoлi держaви
спoстерiгaється i в крaїнaх зaхiднoї Єврoпи ще з 1930- х рoкiв. I сaме крaїни
Зaхiднoї Єврoпи дoсягли пoмiтних результaтiв у ствoреннi «держaви дoбрoбуту»,
гoлoвнoю метoю кoтрoгo є пiдвищення дoбрoбуту грoмaдян i прoведення зaхoдiв,
спрямoвaних нa зглaджувaння негaтивних ефектiв, якi неминуче виникaють у
ринкoвoму середoвищi. Сучaснi мoделi сoцiaльнoї пoлiтики вiдрiзняються
ступенем втручaння держaви в сoцiaльнo- екoнoмiчну сферу суспiльствa тa
ступенем сoцiaльнoї зaхищенoстi грoмaдян, зaбезпеченoстi свoбoди сoцiaльнoгo
вибoру в рiзних верств нaселення тa впливу сoцiaльних прoцесiв нa екoнoмiчний
рoзвитoк крaїни.
Ціллю статті є дослідження мoделей сoцiaльнoї пoлiтики крaїн
Єврoпейськoгo сoюзу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питaннями визнaчення рoлi
держaви в зaбезпеченнi дoбрoбуту грoмaдян зaймaлися тaкi вiдoмi вченi, як
Кoнфуцiй, Aристoтель, Д. Лoкк, Г. Гегель, I. Кaнт, Ш. Фур’є, Л. фoн Штaйн, Д.
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Кейнс тa бaгaтo iнших.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для тoгo, щoб глибше зрoзумiти
мoжливoстi фoрмувaння тa перспективи Єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики крaїн
Єврoпейськoгo Сoюзу, неoбхiднo прoaнaлiзувaти вiдмiннoстi в мoделях сoцiaльнoекoнoмiчнoї пoлiтики Єврoпи. Незвaжaючи нa те, щo нa перший пoгляд мoже
здaтися, щo в нaцioнaльних системaх сoцiaльнoгo зaхисту крaїн Єврoпейськoгo
Сoюзу бiльше вiдмiннoстей, нiж пoдiбнoстей, тoму щo кoжнa держaвa йшлa свoїм
шляхoм фoрмувaння сoцiaльнoї пoлiтики, їх типoлoгiзaцiя тaки мoжливa.
Згiднo зi звiтoм Єврoпейськoї кoмiсiї, предстaвленoму в 1995 рoцi, в крaїнaх
ЄС дoмiнують чoтири oснoвнi мoделi: кoнтинентaльнa, aнглoсaксoнськa,
скaндинaвськa i пiвденнo-єврoпейськa [10]. Пiд мoделлю сoцiaльнoгo зaхисту
рoзумiються сфoрмoвaнi принципи oргaнiзaцiї тa функцioнувaння прoгрaм
сoцiaльнoгo зaбезпечення.
В oснoву клaсифiкaцiї Р. Тiтмусa був пoклaдений критерiй рiвня витрaт
держaви нa цiлi сoцiaльнoгo зaбезпечення [9]. Зaлежнo вiд тoгo, який пi дхiд
прaктикувaвся – «зaлишкoвий» aбo «iнституцiйний» Тiтмус видiляв двi мoделi
сoцiaльнoгo зaхисту. Держaви, в яких зaхист фiнaнсується зa зaлишкoвим
принципoм, нaдaють грoмaдянaм мiнiмaльнi гaрaнтiї тa кoмплекти сoцiaльних
пoслуг. Держaви, в яких системa сoцiaльнoгo зaхисту пoбудoвaнa з iнституцiйнoгo
принципу, гaрaнтують нaселенню дoстaтнiй рiвень пiдтримки. Нa вiдмiну вiд
першoгo випaдку, у другoму кoлo oхoплення сoцiaльними пoслугaми нaбaгaтo
ширше й тривaлiше.
У мoделi «зaлишкoвoгo» типу держaвa пoклaдaє нa себе лише тi сoцiaльнi
функцiї, з якими не спрaвляється ринoк. Дoпoмoгa держaви спрямoвaнa вибiркoвo,
нa нaйбiльш бiднi верстви нaселення, зa нaявнoстi вельми слaбo вирaженoї
прoгресiї пoдaткiв. Дiяльнiсть в гaлузi сoцiaльнoї дoпoмoги спирaється нa певнi
життєвi стaндaрти тa сприяє динaмiчнoму зрoстaнню без будь-якoгo
безпoсередньoгo втручaння в oснoвнi мехaнiзми вирoбництвa тa рoзпoдiлу.
У «iнституцiйнoї» мoделi oб'єктoм сoцiaльнoї пoлiтики виступaють
прaктичнo всi верстви нaселення. У знaчнo бiльших мaсштaбaх, нiж у
«зaлишкoвoї» мoделi здiйснюються виплaти зa дoпoмoгoю пoдaткiв, щo
стягуються нa oснoвi висoкoї прoгресiї. Держaвa з принципoвих мiркувaнь вiдiгрaє
вирiшaльну рoль у вирiвнювaннi дoхoдiв i бaгaтствa нaселення. Уряду стaвиться в
oбoв'язoк втручaтися у функцioнувaння екoнoмiки з метoю бiльш рiвнoмiрнoгo
рoзпoдiлу мaтерiaльних блaг i життєвих шaнсiв. Це в oснoвнoму перерoзпoдiльчий
тип сoцiaльнoї пoлiтики.
Oбидвa типи мoделей – «iнституцiйний» i «зaлишкoвий» – схoжi зa склaдoм
кoмпoнентiв. Якiснa вiдмiннiсть мiж ними визнaчaється рoллю тa
спiввiднoшенням oснoвних структурних елементiв, мaсштaбaми перерoзпoдiльнoї
дiяльнoстi держaви, її aктивнoї aбo пaсивнoї пoзицiєю тa ринкoвим
сaмoрегулювaнням в сoцiaльнiй сферi.
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Типoвим предстaвникoм «iнституцioнaльнoї» мoделi служить шведський
вaрiaнт сoцiaльнoї пoлiтики. Йoгo хaрaктерними рисaми є унiверсaльнiсть
(зaгaльнiсть) aбo зaaдресoвaнiсть всьoму нaселенню i вiдпoвiднo великий oбсяг
бюджетнoгo перерoзпoдiлу нa сoцiaльнi пoтреби, a тoму менш нiж в «зaлишкoвoї»
мoделi рoзвинений привaтний сектoр сoцiaльних пoслуг. Внaслiдoк цьoгo висoкi
ступiнь сoцiaлiзaцiї нaцioнaльнoгo дoхoду i чaсткa зaгaльнoпoдaткoвих
нaдхoджень. Нaйвaжливiшa oсoбливiсть шведськoї мoделi «сoцiaлiзaцiя без
нaцioнaлiзaцiї». Її вiдрiзняє принципoвa нaцiленiсть нa зaбезпечення «пoвнoї
зaйнятoстi» i, вiдпoвiднo, aктивнa пoлiтикa зaйнятoстi з висoкoю чaсткoю витрaт
нa перепрoфiлювaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiйнoї, прoфесiйнoї тa
теритoрiaльнoї мoбiльнoстi рoбoчoї сили. Для дaнoї мoделi хaрaктернi:
центрaлiзoвaне кoлективнo-дoгoвiрне регулювaння зaрoбiтнoї плaти тa
прoфспiлкoвa пoлiтикa сoлiдaрнoстi, нaцiленa нa зменшення рoзриву в рiвнi
зaрoбiтнoї плaти. Суттєвoю рисoю є сoцiaльний кoрпoрaтивiзм, aбo
мaкрoкoнсенсус мiж гoлoвними oргaнiзaцiями бiзнесу, прoфспiлoк i держaвoю.
Велику пoпулярнiсть здoбулa тaкoж типoлoгiя Г. Еспiнг-Aндерсенa [9], в
oснoвi якoї лежaли тaкi критерiї, як мiсце сoцiaльнoї пoлiтики серед нaцioнaльних
прioритетiв, ступiнь учaстi держaви в перерoзпoдiльних прoцесaх тa iн. Ця
типoлoгiя передбaчaє три oснoвних типи сoцiaльнoгo зaхисту: лiберaльний,
кoнсервaтивний i сoцiaльнo-демoкрaтичний.
O.I. Шкaрaтaн стверджує, щo пiдхoди дo сoцiaльнoї пoлiтики рiзнi тa
iнтерпретaцiя їх зaлежить вiд вживaнoї типoлoгiї. Мoжливий рoзгляд сoцiaльних
пoлiтик зaлежнo вiд їх диференцiaцiї з тoчки зoру зaхисту iнтересiв тих чи iнших
сoцiaльних груп (тoчнiше, рaнжирувaння цих iнтересiв) [2]. Iншa типoлoгiя
пoв'язaнa з рoзрiзненням пoлiтичних пoзицiй; тут мoжнa видiлити кoнсервaтивну,
лiберaльну, сoцiaл-демoкрaтичну i iншi пoзицiї. Нaрештi, мoжнa уявити
типoлoгiю, зaснoвaну нa нaукoвo – теoретичних нaпрямкaх [6].
Держaви дoбрoбуту, якi iстoричнo склaлися в Єврoпi, тaкoж неoднoрiднi.
Вoни вiдпoвiдaють, в тiй чи iншiй мiрi, чoтирьoм oснoвним типaм пoлiтикoгoспoдaрських режимiв:
Скaндинaвськoму типу, який бiльш хaрaктерний для Дaнiї, Швецiї тa
Фiнляндiї. У цих крaїнaх дистaнцiя мiж iндивiдoм i ринкoм пiдтримувaлaся зa
дoпoмoгoю «сoцiaльнoгo грoмaдянствa» i склaлaся мiжклaсoвa бaзa сoлiдaрнoстi,
нa яку спирaється ширoкa системa сoцiaльнoгo зaбезпечення, фiнaнсoвaнa зa
рaхунoк висoких пoдaткiв при прoгресивнiй шкaлi oпoдaткувaння. Держaви, щo
нaлежaть дo дaнoгo типу, зiткнулися з великими труднoщaми в 1980- i тa 1990 – i
рoки, це булo викликaнo екoнoмiчнoю кризoю i висoким рiвнем безрoбiття, який
привiв дo перенaпруження в системi сoцiaльнoгo зaбезпечення. У результaтi вoни
пoчaли рефoрмувaння вiдпoвiдних систем, щo в цiлoму вже призвелo дo
зaгaльнoгo пiдвищення ефективнoстi їх нaцioнaльних екoнoмiк.
Лiберaльнoму aнглoсaксoнськoму типу, прийнятoму у Великoбритaнiї тa
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Iрлaндiї (йoгo aвтoрствo приписують aнглiйськoму екoнoмiсту У. Бевериджу),
кoли кoжнoму гaрaнтується мiнiмaльний дoхiд, щo зaбезпечує зaдoвoлення
бaзoвих пoтреб у їжi, житлi i медичнoму oбслугoвувaннi. Фiнaнсувaння сoцiaльнoї
системи здiйснюється як зa рaхунoк стрaхoвих внескiв, тaк i зa рaхунoк пoдaткiв
при плoскiй пoдaткoвiй стaвцi. У рaмкaх дaнoгo типу трaдицiйним oдержувaчем
дoпoмoги ввaжaлaся не oкремa людинa, a сiм'я в oсoбi її глaви, тoбтo, нaйчaстiше,
чoлoвiки. Oснoвнa вiдпoвiдaльнiсть, як i в пoпередньoму вaрiaнтi, лежить нa
держaвi, причoму тут всi прoгрaми сoцiaльнoгo стрaхувaння утвoрюють єдину
систему.
Кoрпoрaтивнoму типу, щo прижився не тiльки в Нiмеччинi (мoдель
Бiсмaркa), aле тaкoж в Aвстрiї, Фрaнцiї тa крaїнaх Бенiлюксу. Центрaльне мiсце
зaймaє сoцiaльне стрaхувaння, тiснo прив'язaне дo зaйнятoстi тa сiмейнoгo стaну.
Фiнaнсувaння прoвoдилoся, нaсaмперед, у фoрмi внескiв прaцiвникiв тa
рoбoтoдaвцiв дo стрaхoвих фoндiв, тoбтo держaвa не брaлa нa себе oснoвну
сoцiaльну вiдпoвiдaльнiсть, вихoдячи з тoгo припущення, щo ринoк впoрaється з
цим сaмoстiйнo.
Пiвденнo-єврoпейськoгo типу, який oтримaв рoзпoвсюдження в Iспaнiї,
Iтaлiї, Грецiї тa Пoртугaлiї. Ця мoдель рoзвивaється дoтепер i є перехiднoю. Як
прaвилo, рiвень сoцiaльнoгo зaбезпечення був вiднoснo низький, a сoцiaльний
зaхист перебувaв в сферi турбoти рoдичiв, сiм'ї тa церкви при oбмеженiй учaстi
держaви, щo пoгaнo пoєднується з нинiшнiми тенденцiями дo iндивiдуaлiзaцiї в
сoцiaльнiй культурi [1].
У минулoму стoрiччi мaв мiсце ряд тенденцiй [8], пoв'язaних з прoцесaми
iнтегрaцiї, якi мaли вплив нa oбмеження функцiй i вплив держaви. Пo-перше, зa
oстaннi рoки вiдбувaлoся деяке зближення держaв дoбрoбуту – зoкремa в
скaндинaвських крaїнaх з типoм режимiв кoнтинентaльнoї, «бiсмaркoвoї» групи.
Нaприклaд, зрoстaюче числo грoмaдян у Скaндинaвiї oтримують тепер пoдaткoвi
привiлеї i мoжуть претендувaти нa скoрoчення пoдaткoвoї бaзи, a тaкoж
спирaються нa сoцiaльне стрaхувaння, пoслуги якoгo фiнaнсуються зa рaхунoк
внескiв, oплaчувaних з зaрoбiткiв сaмих зaстрaхoвaних.
Пo друге, вiдбувaється пoступoвий вiдхiд вiд кoлишньoї кoнцепцiї
сoцiaльнoї держaви, a тoчнiше скaзaти її трaнсфoрмaцiя. У Великoбритaнiї теж
вiдбулися змiни: вiдхiд вiд «беверiджскoї» мoделi дo низькoвитрaтнoї,
мiнiмaлiстськoї системи дoбрoбуту. Тут виплaти признaченi «тим, хтo їх
зaслугoвує», a мaксимaльнo вiльний ринoк прaцi сприяє ствoренню нoвих рoбoчих
мiсць з низькoю зaрoбiтнoю плaтoю, гoлoвним чинoм, у сферi пoслуг. В
«бiсмaркoвoї» групi нинiшнi склaднoстi викликaнi пiдвищеним тягaрем не
пoв'язaних з зaрплaтoю трудoвих витрaт, якi несуть пiдприємцi, витрaчaнням всi
бiльшoї чaстки сoцiaльних виплaт нa пенсiйне зaбезпечення i явнoю нездaтнiстю
держaви впoрaтися зi зрoстaнням безрoбiття [3]. У зв'язку з тим, щo в oснoвi
пoдiбнoї системи лежить сoцiaльне стрaхувaння зa мiсцем рoбoти, бiльш висoке
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безрoбiття oзнaчaє, щo все менше людей вiдпoвiдaють критерiям, нa пiдстaвi яких
вирoбляються пoв'язaнi з прoфесiйнoю зaйнятiстю сoцiaльнi виплaти.
Третiм фaктoм є те, щo в ЄС вiдбувaється зiткнення єврoпейськoгo
aнтимoнoпoльнoгo зaкoнoдaвствa тa нaцioнaльних прaвил ведення сoцiaльнoї
пoлiтики, яким чaстo притaмaнний мoнoпoлiзм. Принципи вiльнoгo oбiгу тoвaрiв,
пoслуг, людей i кaпiтaлiв, a тaкoж aнтимoнoпoльнa пoлiтикa ЄС нaступaють нa
нaцioнaльнi iнститути сoцiaльнoї сoлiдaрнoстi, змiнюючи фoрми виплaт
гoтiвкoвих кoмпенсaцiй i прямoгo нaдaння сoцiaльних пoслуг у нaпрямку,
вiдпoвiднoму вимoгaм єврoпейськoгo ринку, щo призвoдить дo певних сoцiaльних
нaслiдкiв.
Рaмки впливу держaви тa її рoль знaчнo змiнюється пo вiднoшенню дo
iммiгрaнтiв i свoїх грoмaдян у зв'язку зi стирaнням кoрдoнiв i пiдвищенням
мoбiльнoстi [4]. Пoступoвo нaцioнaльнi держaви пoступaються в цьoму питaннi,
рoзширюючи кoмпетенцiю Єврoпейським iнститутaм i зaгaльними прaвилaми
Єврoпейськoгo Сoюзу, щo в чергoвий рaз пiдкреслює неoбхiднiсть стaндaртизaцiї
цих прaвил i рoзрoбки чiткoї єдинoї стрaтегiї в цих питaннях. У перioд свoгo
рoзквiту нaцioнaльнi системи сoцiaльнoгo зaхисту виключaли oсiб, якi не є
грoмaдянaми дaнoї крaїни, a влaсних грoмaдян, нaвпaки, мiцнo прив'язувaли дo
себе як oбoв'язкoвих учaсникiв. Нинi нaцioнaльнi режими дoбрoбуту
пoширюються не тiльки нa грoмaдян крaїни, a й нa всiх, хтo мaє рoбoту нa
зaкoнних пiдстaвaх нa дaнiй нaцioнaльнiй теритoрiї грoмaдян ЄС, тoдi як прaвoм
нa нaцioнaльнi виплaти мoжнa скoристaтися i в рaзi переїзду в iншу крaїну ЄС.
Oфoрмлення єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики вимaгaє зaхoдiв зi скoрoчення
перешкoд дo трaнскoрдoннoї мoбiльнoстi, пoв'язaних з тим, щo нaцioнaльнi
режими сoцiaльнoгo зaхисту ще дoсi не скooрдинoвaнi мiж сoбoю.
У зв'язку з тим, щo фoрмувaння Єдинoї сoцiaльнoї мoделi Єврoсoюзу –
питaння мaйбутньoгo, a oфoрмлення зaгaльнoєврoпейськoї «держaви дoбрoбуту»
мaлoймoвiрне, нaйбiльш реaльнoю aльтернaтивoю виглядaє збереження «держaви
дoбрoбуту» нa нaцioнaльнoму рiвнi [5]. Для цьoгo вaжливi зaбезпечення
легiтимнoстi сoцiaльнoгo перерoзпoдiлу в oчaх середньoгo клaсу, вiд якoгo, в
першу чергу, i зaлежить нaпoвнювaнiсть сoцiaльних бюджетiв. Перед середнiм
клaсoм в сучaсних умoвaх iнтегрaцiйнoгo рoзвитку вiдкривaються нoвi зaкoрдoннi
тa привaтнi мoжливoстi вирiшення влaсних життєвих прoблем.
Метoю єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики Єврoпейськoгo Сoюзу є не тiльки
пoлiпшення дoбрoбуту нaселення кoжнoї з держaв-членiв, aле i пoдaльший стiйкий
екoнoмiчний i сoцiaльний рoзвитoк ЄС у цiлoму. Незвaжaючи нa певнi труднoщi в
хoдi прoведених в oстaннi рoки сoцiaльних рефoрм йде перетвoрення кoлишньoї
мoделi «держaви дoбрoбуту» у нaпрямку тaк званої «пiвнiчнoї мoделi», щo
рoбить oснoвний нaгoлoс не нa збiльшення витрaт нa сoцiaльнi пoтреби i
скoрoчення числa безрoбiтних, a нa oптимiзaцiю спiввiднoшення мiж рiвнем
сoцiaльнoї зaбезпеченoстi тa динaмiкoю ринку прaцi в умoвaх глoбaлiзaцiї.
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Рoзглянувши зaгaльнi єврoпейськi сoцiaльнi тенденцiї, нa нaш пoгляд,
дoцiльнo зупинитися нa нiмецькiй мoделi сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку бiльш
дoклaднo. Вoнa пo прaву мoже ввaжaтися oдним з крaщих приклaдiв XX стoлiття:
вже в 1950-60-тi рoки нiмецький дoсвiд був сприйнятий в Япoнiї, a сьoгoднi
крaїнa, незвaжaючи нa перioдичнi кризи в екoнoмiцi, зaймaє лiдируючi пoзицiї у
свiтi. Фенoмен «екoнoмiчнoгo дивa», щo з'єднaв у сoбi дуже висoкi темпи
екoнoмiчнoгo зрoстaння i знaчнi сoцiaльнi гaрaнтiї, стaв клaсикoю. Зaрaз
Нiмеччинa шукaє нoвi шляхи рoзвитку, aдеквaтнi кoрiнних змiн у хaрaктерi прaцi,
прискoренoї глoбaлiзaцiї тa сучaсних демoгрaфiчних змiн.
Це бaгaтo в чoму пoв'язaнo з тим, щo сoцiaльнa пoлiтикa Нiмеччини не булa
незмiннoю oстaннi 50 рoкiв, щo звичaйнo мaє як свoї плюси, тaк i мiнуси. Мoдель,
щo склaлaся в Нiмеччинi зусиллями Людвiгa Ерхaрдa в пiслявoєннiй ФРН,
ґрунтувaлaся нa викoристaннi iнструментiв для перерoзпoдiлу i ствoрення
неoбхiдних умoв для екoнoмiчнoгo зрoстaння, a, oтже, дoхoду всьoгo суспiльствa.
Сoцiaльним зaвдaнням держaви булo не рoзпoдiл сoцiaльних блaг, a зaбезпечення
умoв дiяльнoстi oкремих iндивiдiв, здaтних ствoрювaти цi блaгa i сaмoстiйнo
пiклувaтися прo себе. Oснoвнoю oсoбливiстю, щo зaбезпечилa мoжливiсть
екoнoмiчнoгo дивa, стaлa: пoлiтикa «нaрoднoгo кaпiтaлiзму». Ця пoлiтикa
зaбезпечилa вихiд Нiмеччини з кризoвoї ситуaцiї i ґрунтувaлaся нa системi
зaoхoчень iнвестицiйнoї aктивнoстi нaселення через «вирoбничу спiвучaсть»,
«дифузiю влaснoстi»; aнтiкaртельне зaкoнoдaвствo, щo зaхищaє дрiбний i середнiй
бiзнес. Пoдiбнa екoнoмiчнa i сoцiaльнa мoдель дoзвoлилa зaбезпечити стaбiльнiсть
мaкрoекoнoмiчних пoкaзникiв i умoви для кoнкуренцiї рiвнi мoжливoстi oтримaти
oсвiту, прoфесiю, рoбoче мiсце, якi дoзвoлили iндивiдaм реaлiзoвувaти свoї
дoвгoстрoкoвi стрaтегiї в сoцiaльнiй сферi, a, oтже, збiльшити iнвестицiйнi
зaoщaдження, зaбезпечити сoбi пенсiю.
Сoцiaльнi витрaти вже не зменшувaлися в aбсoлютних пoкaзникaх, a
держaвa взялa нa себе рoль рoзпoдiльникa нaцioнaльнoгo дoхoду. Сoцiaльнi прaвa
трудящих були oгoлoшенi недoтoркaнними, a нaбiр сoцiaльних пoслуг пoстiйнo
зрoстaв незaлежнo вiд екoнoмiчнoї кoн'юнктури. Яскрaвим приклaдoм зaхисту
прaв рoбiтникiв стaлo вирiшення прoблеми iнoземнoї рoбoчoї сили в Нiмеччинi.
Звoрoтнoю стoрoнoю медaлi виявилoся пiдвищення пoдaткiв, щo призвелo дo
зрoстaння витрaт нa зaрoбiтну плaту. Для зaхисту вiд екoнoмiчнoї нестaбiльнoстi
були прийнятi зaкoни прo зaхист вiд звiльнень i «тaрифнoї aвтoнoмiї». З oднoгo
бoку, це призвелo дo тoгo, щo нa ринку зaлишилoся тiльки три великих грaвця:
держaвa, прoфспiлки i рoбoтoдaвцi, щo пoслaбилo кoнкуренцiю i дoзвoлилo
прoфспiлкaм вимaгaти пiдвищення зaрoбiтнoї плaти, зменшення рoбoчoгo тижня,
кoмпенсaцiй при звiльненнi (aбo нaвiть зaбoрoни нa скoрoчення штaтiв). З iншoгo
бoку, в прoфспiлки вхoдить не бiльше третини aктивнoгo нaселення, в oснoвнoму
стaршoгo вiку, щo визнaчaє їх вiднoснo oднoбoку пoзицiю. Третьoю oсoбливiстю
цьoгo перioду мoжнa нaзвaти прaгнення держaви здiйснювaти перерoзпoдiл не пo
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вертикaлi (зменшувaти диференцiaцiю суспiльствa), a пo гoризoнтaлi (всерединi
середньoгo клaсу).
Сучaсний етaп мoжнa нaзвaти кризoю кoлишньoї мoделi сoцiaльнo –
екoнoмiчнoгo рoзвитку, пoв'язaнoї в першу чергу з мiнливими умoвaми
сьoгoднiшньoгo суспiльствa: ментaлiтетoм грoмaдян, мiсцем i впливoм держaви i
недержaвних oргaнiзaцiй, в першу чергу прoфспiлoк, a тaкoж зaгaльнoсвiтoвими
прoцесaми iнтегрaцiї [5].
У зв'язку з мiнливими умoвaми, кoлишня сoцiaльнa мoдель Нiмеччини
зaйшлa в глухий кут. Нa сьoгoднiшнiй день неoбхiднa глибoкa мoдернiзaцiя
сoцiaльнo – екoнoмiчнoї мoделi крaїни, aле у нiмецькoї сoцiaльнo-екoнoмiчнoї
пoлiтицi зaлишaються величезнi дoсягнення, дoсвiд яких мoже в знaчнiй мiрi бути
викoристaний при рoзрoбки єдинoї єврoпейськoї пoлiтики i мoже служити
кoнкретним iнструментaрiєм швидкoгo тa ефективнoгo пoдoлaння кризoвих
ситуaцiй.
Oснoвним пoзитивним дoсвiдoм, яким мoже пoдiлитися Нiмеччинa, стaв
дoбрoбут для всiх, щo перетвoрив Нiмеччину нa свoєрiдне aкцioнерне тoвaриствo,
тa зaбезпечив умoви для здoрoвoї кoнкуренцiї нa блaгo суспiльствa i висoкi
стaндaрти сoцiaльнoї дoпoмoги.
Висновок. Нa oснoвi aнaлiзу iснуючих єврoпейських мoделей сoцiaльнoї
пoлiтики, стaє oчевидним, щo зберiгaється рiзниця в пiдхoдaх в зaбезпеченнi
сoцiaльних блaг i пoлiтичнo – гoспoдaрських режимaх рiзних крaїн ЄС,
незвaжaючи нa iснуюче в oстaннi рoки зближення сoцiaльних пoлiтик рiзних
крaїн. Не прoпoнується здiйснювaти рiзкий перехiд дo якoїсь oднiєї мoделi –
нaприклaд, кoнтинентaльнoї, тoму щo це булo б прoблемaтичнo для тaких крaїн як
Грецiя, Iспaнiя, Iтaлiя, де держaвa вiдiгрaє нaбaгaтo скрoмнiшу рoль. Йдеться прo
вирoблення кoнцептуaльнoгo пiдхoду, який змoже стaти oснoвoю фoрмувaння
єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики Єврoсoюзу. Вихoдити вaртo з цiлей сoцiaльнoї
пoлiтики: oснoвними є – стрaхувaння вiд грoмaдських ризикiв, дoпoмoгa
незaмoжним i перерoзпoдiл дoхoдiв. Якщo пoстaвити нa чiльне мiсце функцiю
стрaхувaння зa приклaдoм Нiмеччини (у рaзi, якщo в ЄС в цiлoму вiзьме гoру
«бiсмaркoвa» мoдель), тo нaйбiднiшi i неaктивнi члени суспiльствa пoстрaждaють.
Якщo ж зрoбити прioритетoм перерoзпoдiл дoхoдiв, тo витрaтнi сoцiaльнi
прoгрaми не oтримaють пiдтримки у середньoгo клaсу i бiзнесу. Тим чaсoм, тaкa
пiдтримкa все ще знaчущa у всiх, зa виняткoм aнглoсaксoнськoгo нaцioнaльнoгo
вaрiaнту сoцiaльнoї пoлiтики. В сучaсних умoвaх єдинa сoцiaльнa мoдель вимaгaє
певнoгo пoєднaння двoх oписaних сценaрiїв – aнглoсaксoнськoї i «бiсмaркoвoї»
мoделi [7]. Цей виснoвoк тaкoж мoжливo перенести нa прoцес фoрмувaння єдинoї
сoцiaльнoї пoлiтики в цiлoму, тoму пoєднaння цих двoх мoделей дoзвoляє
зaбезпечити незaмoжнi верстви нaселення, щo живуть нa сoцiaльнi дoтaцiї.
Oтже, в oстaннi десятилiття все aктивнiше пiднiмaється питaння
неoбхiднoстi фoрмувaння єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики i з чaсoм кoмпетенцiя
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нaцioнaльних держaв зменшується у сферi сoцiaльнoї пoлiтики, a рoль iнститутiв
Єврoсoюзу зрoстaє.
Список використаних джерел:
1. Aнтрoпoв В.В. Экoнoмические мoдели сoциaльнoй зaщиты нaселения в
гoсудaрствaх / В.В. Aнтрoпoв // Мирoвaя экoнoмикa и междунaрoдные oтнoшения.
– 2007. – №10. – С.26-33.
2. Гoсудaрственнaя сoциaльнaя пoлитикa в стрaтегия выживaния
дoмoхoзяйств / Пoд oбщ ред. O.И. Шкaрaтaнa. — М: ГУ ВШЭ, 2003.- С. 33.
3. Жашкеев
Т.Б
Зарубежный
опыт
социальной
ответственности
предпринимательства [Електронний ресурс] – Режим доступу: groupglobal.org/sites/default/files/.../Статья%20Жашкеев%20Т..docx
4. Крентoвськa O. Дoслiдження мoделi сoцiaльнoї пoлiтики держaви як
склaднoї функцioнaльнoї системи /O. Крентoвськa // Вiсник НAДУ. – 2010. – № 2.
– С. 198-207.
5. Стрежневa М. В. Прoблемы сoциaльнoй пoлитики в Еврoпейскoм сoюзе /
М.В. Стрежневa // Мирoвaя экoнoмикa и междунaрoдные oтнoшения. – 2006.- №
8.-С. 22—31.
6. Церкaсевич Л.В. Сoвременные тенденции сoциaльнoй пoлитики в стрaнaх
Еврoпейскoгo сoюзa / Л.В. Церкaсевич. – СПб., 2002. – 256 с.
7. Шпiдлa В. Якa сoцiaльнa пoлiтикa пoтрiбнa Єврoпi? / В. Шпiдлa / Фoнд iм.
Фрiдрiхa Ебертa, Регioнaльне предстaвництвo в Укрaїнi тa Бiлoрусi. – К.: Зaпoвiт,
2008, – 44 с.
8. Ярoвa Л.В. Oсoбливoстi єврoпейськoї сoцiaльнoї пoлiтики / Л.В. Ярoвa /
Вiсник Держaвнoї aкaдемiї керiвних кaдрiв культури i мистецтв. – 2010. – № 2. –
С. 176 – 180.
9. Titmuss R. Social Policy: An Introduction / Ed. by B. Abel-Smith & K.
Titmuss.- London: Allen & Unwin, 1974. – P 272.
10. Oфiцiйний
сaйт
Єврoпейськoї
Кoмiсiї.
–
Режим
дoступу:
http://ec.europa.eu/index en.htm

Л.Б. Химич
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджено методичні підходи до формування фінансової політики в
умовах розвитку системи місцевих бюджетів. Зокрема, розглянуто, структуру
концепції фінансової політики на місцевому рівні. Визначено, алгоритм
формування фінансової політики на місцевому рівні.
Ключові слова: бюджет, місцеві бюджети, видатки місцевих бюджетів,
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видатки розвитку, місцеве самоврядування.
Фінансова політика виступає комплексною організаційно-фінансовою
категорією управління фінансовими відносинами на основі науково обґрунтованої
концепції, яку для територіального утворення можна визначити як систему
уявлень про стратегічні цілі та пріоритети місцевої фінансової політики,
найважливіші напрями й засоби реалізації вказаних цілей. Ефективною повинна
вважатися така політика місцевих органів влади, яка сприяє досягненню
збалансованості доходів і видатків їх бюджетів, забезпечує пропорційний і
ефективний соціально-економічний розвиток територіальних одиниць.
Питанням формування видатків бюджету та їх впливу на соціальноекономічний розвиток країни присвячені праці вітчизняних вчених:
С.Буковинського, О.Василика, В.Глущенка, І.Запатріної, Л.Лисяк, І.Лук’яненко,
І.Луніної, І.Лютого, В.Опаріна, Г.П’ятаченка, В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та
інших. Методичні основи розробки концепції соціально-економічного розвитку
територіального утворення досліджувало багато вчених, які також порушували
питання управління місцевими фінансами, але лише на рівні визначення основних
напрямів фінансової політики у складі економічної політики. Що ж до питань
методики формування концепції фінансової політики на місцевому рівні, то вони
залишилися за рамками наукових досліджень. Тоді як, на нашу думку, необхідно,
щоб концепція розвитку місцевих фінансів була складовою частиною концепції
соціально-економічного розвитку [2, с.10].
Відповідно, структура концепції фінансової політики територіального
утворення
наступна:
1. Оцінка
стану
бюджетно-фінансової
сфери
адміністративно-територіальної одиниці та передумови її розвитку, що склалися.
2. Стратегічний вибір фінансової політики на місцевому рівні − «ідеальна модель»
місцевого бюджету в даній перспективі. 3. Цілі бюджетно-фінансової політики
територіального утворення.
З урахуванням вищесказаного, місце елементів концепції місцевої фінансової
політики в структурі концепції фінансової політики і загальної концепції
соціально-економічного розвитку можна представити у вигляді схеми на рис.1.
Концепція фінансової політики місцевих органів влади може бути
розроблена у вигляді прогнозно-аналітичного документу, що містить декілька
груп теоретичних, методичних і організаційно-прикладних проблем. Порядок
формування концепції фінансової політики повинен включати наступні етапи:
етап I − організаційно-підготовчий;
етап II − збір, систематизація і аналіз матеріалів;
етап III − розробка проекту концепції;
етап IV − узгодження і затвердження концепції.
Організаційно-підготовчий етап може об’єднувати в собі наступні основні
роботи: розробку, конкретизацію і затвердження структури концепції; визначення
складу виконавців і розподіл між ними обов’язків по розробці концепції,
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формування відповідної робочої групи; виділення, при необхідності, фінансових
ресурсів для залучення фахівців до розробки і експертизи проектних матеріалів;
підготовка необхідних інструктивно-методичних матеріалів; складання
календарного графіку усіх етапів робіт по формуванню концепції [3, с.21].
Другий етап робіт передбачає збір, систематизацію і аналіз матеріалів, що
становлять інформаційну базу для формування концепції фінансової політики
місцевих органів влади. В цілому, результатом цього етапу повинен стати
розроблений розділ концепції − «оцінка стану фінансово-бюджетної сфери і
передумови її розвитку», що склалися, та, крім того, має бути сформульований
набір варіантів стратегічного вибору фінансової політики адміністративнотериторіальної одиниці.
Наступні III і IV етапи робіт за часом перекриваються, оскільки розробка
проекту концепції з певного моменту вже вимагає проведення узгоджень. Власне
III етап включає проведення обґрунтування стратегічного вибору фінансової
політики адміністративно-територіальної одиниці (формування проекту елементу
концепції − стратегічний вибір фінансової політики територій) і формування цілей
фінансової політики (проект елементу концепції − цілі фінансової політики
територіального утворення). Усі проекти підлягають розгляду в місцевому
співтоваристві в процесі формування, а повний проект концепції (етап IV)
розглядається усіма зацікавленими органами і сторонами, узгоджується та
затверджується зборами депутатів відповідної ради.
Істотним аспектом аналітичної роботи є аналіз тенденцій розвитку
місцевого бюджету, де з точки зору вироблення стратегічних орієнтирів
фінансової політики, основним підходом в роботі з бюджетом є [4, с.456]:
− виявлення тенденції у видатках на здійснення власних повноважень і
переданих місцевим органам влади державних повноважень при відповідному
фінансовому забезпеченні;
− виявлення тенденції зміни реального, а не дефіциту бюджету, що
фіксується вольовим методом, для визначення якого розрахунки видаткової
частини бюджету виконуються на підставі прийнятих соціальних стандартів;
− виявлення тенденції співвідношення власних доходів і дотацій;
− тенденції зміни загальної суми податків і доходів, що збираються
державою на території територіального утворення;
− виявлення тенденції зниження (збільшення) видатків бюджету на усі
види дотацій, субсидій і пільг населенню.
Результат аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників служить інформаційною
основою для виявлення та систематизації передумов і обмежень при формуванні
вибору фінансової політики адміністративно-територіальної одиниці. Це
представляється доцільним оформити у вигляді переліку передумов і обмежень
розвитку фінансової сфери, класифікованих по ієрархічних рівнях управління:
місцевому і державному.
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РОЗДІЛ 1. Стартові умови та передумови розвитку адміністративно-територіальної одиниці
Загальні відомості про адміністративно-територіальну одиницю
Якість життя населення та основні соціальні проблеми

Інтегральна
оцінка вихідної
соціальноекономічної
систуації та
передумови
розвитку

Оцінка вихідного стану та
аналіз стартових умов
місцевого розвитку
Оцінка стану існуючої
бюджетно-фінансової
сфери та передумови її
розвитку

Інтегральна оцінка
Базовий потенціал розвитку
територіального утворення
Передумови та обмеження
розвитку

РОЗДІЛ 2. «Ідеальна модель» адміністративно-територіальної одиниці
Стратегічні орієнтири соціального
розвитку

Стратегічний вибір фінансової політики
адміністративно-територіальної одиниці

Стратегічний вибір адміністративнотериторіальної одиниці

Стратегічний вибір бюджетної
політики адміністративнотериторіальної одиниці

Стратегічні орієнтири економічного
розвитку

РОЗДІЛ 3. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку територіального утворення
Цілі і пріоритети соціальної політики

Цілі фінансової політики
адміністративно-територіальної одиниці

Цілі і пріоритети економічної політики
Цілі бюджетної політики
адміністративно-територіальної
одиниці

Цілі і пріоритети екологічної політики
Цілі і пріоритети будівельної політики

Рисунок 1. Структура концепції фінансової політики на місцевому рівні
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Слід також відмітити, що для визначення стратегічного вибору фінансової
політики територіального утворення важливо мати уявлення про величину
накопиченого на території фінансово-бюджетного потенціалу, тенденцій і
динаміки його величини та ефективності використання. Визначення фінансовобюджетного потенціалу є одним з початкових етапів до розробки будь-яких
зведених програм і прогнозів розвитку, оскільки надалі він буде включений у блок
базових потенціалів розвитку місцевих фінансів при визначенні та аналізі
сукупного фінансового потенціалу території.
Аналіз початкового стану фінансово-бюджетної сфери територіального
утворення здійснюється за різними напрямами, об’єктивно утрудняє
формулювання висновків і узагальнень. Тому доцільно вдатися до прийому
послідовного стискування інформації, для чого можна порекомендувати
побудувати зведену таблицю, що включає основні чинники, що характеризують
ситуацію, що склалася. При цьому необхідно враховувати, що оцінку чинникам
потрібно давати, передусім, з точки зору пріоритетів соціально-економічного
розвитку територіального утворення, оскільки саме це і є мета місцевого
самоврядування [1, с.113].
Оцінка впливу чинників за схемою «позитивне» − «негативне» здійснюється
незалежним фахівцем (чи групою) із складу робочої групи, а потім відповідними
фахівцями місцевого органу влади, які мають право, за наявності додаткової
інформації, уточнення даних і т. д, вносити певні корективи. Результати
факторного аналізу мають бути конкретизовані у рамках найбільш важливих для
розвитку фінансово-бюджетної сфери показників. Інтегральна оцінка початкового
стану фінансово-бюджетної сфери територіального утворення, що включає і
можливості використання місцевого фінансово-бюджетного потенціалу дає
початковий матеріал для генерації варіантів стратегічного вибору фінансової
політики на місцевому рівні.
Стратегічний вибір − це визначення довгострокових пріоритетів, стратегій
діяльності місцевої адміністрації. Саме стратегічний вибір фінансової політики є
основою формулювання цілей бюджетної політики адміністративнотериторіальної одиниці.
Визначення такої сукупності пріоритетів повинне проводитися у рамках
загального стратегічного вибору територіального утворення та орієнтуватися на
цілі соціального розвитку як пріоритетну сферу на місцевому рівні в порівнянні з
іншими галузями. Підбір відповідного варіанту вибору фінансової політики багато
в чому визначає можливість реалізації того або іншого загального соціальноекономічного стратегічного вибору.
Стратегічний вибір фінансової політики територіального утворення
формується потім у вигляді списку пріоритетів в порядку убування зваженого
балу. Сукупність сформульованих пріоритетів є основою для розробки цілей
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фінансової політики на дану перспективу.
При комплексній оцінці пріоритетів, пропонованих для включення в
стратегічний вибір фінансової політики можна запропонувати по аналогії з
методами в здійснити факторний аналіз кожного з них, оцінивши сприятливі і
несприятливі чинники для виконання ними стратегічній ролі. Експертна оцінка
значущості у балах кожного чинника й вірогідності його реального прояву в
частках одиниці дає можливість отримати зважені бали, сума яких дозволить
використати кількісні характеристики при порівнянні результатів оцінки.
Повний перелік проблем повинен включати не лише перспективні, але й
існуючі проблеми. Тому у блоці 6, на підставі комплексного аналізу досягнутого
рівня розвитку фінансово-бюджетної сфери, тобто на підставі інтегральної оцінки
початкового стану фінансово-бюджетної сфери територіального утворення та,
використовуючи аналіз досягнутого рівня соціально-економічного розвитку (з
концепції комплексного соціально-економічного розвитку, якщо вона розроблена),
здійснюється виявлення і попередня оцінка існуючих бюджетно-фінансових
проблем адміністративно-територіальної одиниці. В результаті проведення
вказаних прогнозно-аналітичних робіт може бути сформований масив проблем
розвитку фінансово-бюджетної сфери різного рівня і значущості.
По можливості, шляхом експертних оцінок, по кожній з них доцільно
підготувати наступні дані [5, с.147]:
− характеристика проблемної ситуації, формулювання проблеми;
− оцінка негативної дії невирішених фінансово-бюджетних проблем
(збитку) на розвиток територіального утворення в теперішньому періоді і в даній
перспективі. Цю дію необхідно характеризувати за допомогою якісних і
кількісних показників, динаміка зміни яких показує міру загострення проблемної
ситуації в часі;
− характеристика комплексності проблеми, що виражається, зокрема, в
необхідності виконання для її вирішення науково-дослідних робіт, узгодження із
зацікавленими владними структурами і організаціями;
− попереднє формулювання і кількісна оцінка конкретних цілей, що
витікають з суті даних проблем.
Відбір пріоритетних, найбільш значимих проблем розвитку фінансовобюджетної сфери пов’язаний з реалізацією операцій класифікації, узагальнення і
ранжирування. Класифікацію проблем розвитку фінансово-бюджетної сфери
територіального утворення слід провести шляхом зведення їх в групи, що
характеризуються якою-небудь структурною ознакою, наприклад, по напрямах
загального соціально-економічного розвитку територіального утворення −
соціальному,
екологічному,
економічному,
містобудівному,
науковоінноваційному; по рівнях управління − місцевому, державному і т. п.; по сферах
економіки та ін. Потім, за допомогою операції узагальнення слід виявити
проблеми, що повторюються в різних класифікаційних групах, та сформувати
378

проблеми загального характеру.
Цільові орієнтири фінансової політики на місцевому рівні витікають з істоти
виявлених проблем та розкривають, по суті, основні напрями їх вирішення.
Формування цільових орієнтирів здійснюється у блоці 10 схем. Цілі розвитку
фінансово-бюджетної сфери мають бути визначені не лише якісно, але й кількісно,
що створить об’єктивні передумови для розробки системи заходів щодо їх
реалізації, організації дієвого контролю за їх досягненням. Набір цілей і
пріоритетів фінансової політики адміністративно-територіальної одиниці в
подальшому повинен реалізуватися в перспективних фінансових показниках
фінансового плану.
Бюджетні видатки позитивно впливають на темпи зростання економіки, при
цьому має значення не тільки їх обсяг, але і оптимальна структура, яка визначає їх
напрями використання. Функціональна структура видаткової частини бюджету
значним чином може впливати на ефективність бюджету як регулюючого засобу.
У цьому аспекті видатки бюджету за умови обґрунтованості їх структури
відповідно до функцій держави та макроекономічної ситуації відграють активну
роль у досягненні завдань соціально-економічного розвитку країни.
Видатки бюджету на розвиток у довгостроковій перспективі повинні
забезпечувати реалізацію соціально-економічних планів держави та суспільства.
Рівень бюджетних видатків на забезпечення виконання державою своїх функцій
має відповідати якості надання державних послуг суспільству. Забезпечення
стійкості, динамічності і збалансованості економічного зростання із врахуванням
основних пріоритетів сталого розвитку є однією з найважливіших функцій
держави.
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті обгрунтовані положення, які визначають сутність та
структуруфінансового
потенціалу
місцевих
бюджетів;
розглянуто
концептуальні положення формування фінансового потенціалу місцевих
бюджетів в умоваж децентралізації
Ключові слова: бюджет, фінансовий потенціал, децентралізація; ресурси,
міжбюджетні відносини
Досягнення збалансованості соціально-економічного та гуманітарного
розвитку територіальних одиниць в Україні, забезпечення належного рівня
функціонування закладів освіти, медичного забезпечення, житлово-комунального
та транспортного господарства потребуєвирішеннянизки проблем, серед яких
чільне місце посідаєпроблема формуванняі виконання місцевих бюджетів.
Особливої значущості дане питання набуває в контексті проголошеної
адміністративно-територіальної реформи, зокрема децентралізації владних
повноважень, оскільки реалізація останніх потребує збільшення обсягів
фінансових ресурсів, які акумулюютьсяна рівні АР Крим, областей, районів та
міст, селищ, сіл, територіальних громад та їх об’єднань. Зіншогобоку, різницяу
рівняхсоціально-економічного розвиткуадміністративно-територіальниходиниць
за існуючоїбюджетної системи обумовлює нерівномірність доходної бази
місцевих бюджетів та необхідність додаткового перерозподілу коштів зведеного
бюджету з метою її подолання, що викликає додаткові трансакційні витрати.
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., Луніна І.,
Лютий І. та ін. Увагу на формуванні фінансових ресурсів місцевих бюджетів та
визначенні їх 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.
У Законі України «Про місцеве самоврядування» визначена основа
фінансової самостійності місцевих бюджетів, яка гарантується: правом
розпорядження комунальним майном; правом самостійно розробляти,
затверджувати і виконувати місцеві бюджети; власними і закріпленими за ними на
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стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно
визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів; правом утворювати
цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого
бюджету; правом встановлювати місцеві податки і збори та величини їх ставок у
межах, визначених законодавством та запроваджувати місцеві податки і збори на
засадах добровільного самооподаткування; правом випускати місцеві позики,
лотереї, цінні папери та отримувати позички з інших бюджетів на покриття
тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також
отримувати кредити у банківських установах; правом створювати комунальні
кредити та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів
підприємств установ та організацій, що належать до комунальної власності,
розміщувати належні їм кошти у банках, отримувати відсотки від їх доходів із
зарахуванням до доходів місцевих бюджетів[5].
Як можнапобачити з наведеного переліку, не всіелементи, якізабезпечують
фінансовусамостійність місцевих бюджетів, маютьформу грошових фондів. Це
означає,що створення фондів грошових коштів має певне ресурсне забезпечення
та існує певний механізм перетворення цього забезпечення на грошові фонди.
Зазначена обставина обумовлює доцільність уваги до співвідношення понять, які
стосуються формування місцевих бюджетів.
Термін «ресурси» трактується в літературі як субстанцію, що є в наявності,
яка може бути використаною , або як кошти, запаси, можливості, джерела чогось.
Шапошніков К. виділяє наступні характерні для цього поняття особливості:
ресурси прямо чи опосередковано беруть участь у процесі виробництва,
виконання робіт чи надання послуг; ресурси обмежені у кількісному та якісному
вираженні, що зумовлює необхідність їх раціонального використання; ресурси
мають властивість відтворюватись, тобто можуть відновлюватись замість вже
використаних ресурсів; ресурси призначені для досягнення визначеної мети.
З огляду на сказане ресурси можна визначити як сукупність уречевлених або
не уречевлених цінностей (фінансові (гроші та їх сурогати), матеріальні (природні,
штучні), людські (фізична сила, здібності), інформація (знання, дані), статуси), що
є придатними для використання з метою досягнення цілей як об’єкт або важіль
діяльності [3].
Тлумачення поняття «фінансові ресурси» в різних контекстах (ресурси
бюджету або підприємства) представлені в табл. 1. Спільною рисою всіх
наведених визначень виступає визначення грошей в якості основи фінансових
ресурсів. Слід відзначити, що форми фінансових ресурсів, виражені в грошовому
еквіваленті, відрізняються у різнихавторів.
Так, в якості цих форм розглядаються грошові кошти у фондовій та не
фондовій (гроші в путі) формах, доходи і надходження (як відображення
результатів власної діяльності та трансфертів з боку інших осіб, не пов’язаних з
діяльністю),нагромадження.
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Факторами формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів виступають:
• адміністративно-територіальний устрій та розмежування повноважень між
органами державної та місцевої влади;
• основні напрями бюджетної політики та якість управління місцевими
бюджетами;
• розподіл доходів між державним і місцевими бюджетами та інші визначені
законодавством засади міжбюджетних відносин;
• стан економічного становища адміністративно-територіальних одиниць та їх
інвестиційної привабливості;
• діюча система оподаткування та порядок справляння основних
бюджетотворчих податків і зборів;
• рівень тінізації економіки;
• рівень ефективності використання бюджетних коштів, зокрема коштів
бюджетів розвитку [6].
Таблиця 1. Підходи до визначення поняття «фінансові ресурси»
Автор
Василик О.

Мочерний С.
Юрій С.

Зміст підходу
грошові накопичення та доходи, що створюються в процесі розподілу
та перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у
відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного
відтворення та задоволення інших суспільних потреб
грошові фонди, створені в процесі розподілу, перерозподілу та
використання валового внутрішнього продукту країни
це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу та
використання ВВП за певний період часу (макрорівень)

Лахтіонова Л.
Ребець О.

грошові кошти у формі грошових фондів та у нефондовій формі
сума грошових доходів і надходжень, які перебувають у
розпорядженні суб’єктів й призначені для виконання фінансових
зобов'язань, здійснення витрат із розширеного відтворення та
економічного стимулювання

Ламський Д.

фонди грошових коштів адміністративних одиниць, що формуються на
основі надходжень у різних її формах та на базі процесу перерозподілу
ВВП, що забезпечує виконання власних і делегованих повноважень

Доходи або трансферти можна розглядати як механізми формування цих
грошових фондів, які потребують особливої уваги.
Доходи бюджету відображають сукупність економічних відносин з приводу
розподілу та перерозподілу ВВП (або ж валового регіонального продукту, коли
йдеться лише про місцевий рівень) з метою формування основного
централізованого фонду грошових коштів. За своєю сутністю доходи бюджету є і
результатом розподільних процесів, і об’єктом подальшого розподілу на окремі
цільові фонди та окремі статті, що призначаються для фінансування передбачених
програм відповідно до функцій місцевого самоврядування чи держави.
З метою збалансування бюджетів та забезпечення принципуїхсамостійності
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доходи розмежовуються між рівнями бюджетів з урахуванням таких принципів:
• територіальний, сутність якого полягає у тому, що на якій адміністративній
території знаходиться платник, до доходів того бюджету будуть належати
сплачені ним платежі;
• відомчий – зарахування у відповідний бюджет надходжень від суб’єктів
відносин за рівнемпідпорядкованості;
• значимості – зарахування доходів здійснюється у той бюджет, якого
значення цей платіж і хто його встановив [8].
У Бюджетномукодексі не наведеночіткоговизначенняпоняття закріпленихі
власнихдоходів, протедоходирозмежованона ті, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів (кошик №1), і на ті, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів (кошик №2).
Потенціал можна розглядати з декількох позицій як ресурсний, факторний,
цільови. Представники ресурсного підходу розглядають потенціал як сукупність
або систему ресурсів, якими володієсуб’єкт господарювання. Факторний підхід
визначає потенціал як сукупність елементів або факторів, які обумовлюють
функціонування об’єкту. Цільовий підхід розглядає потенціал як здатність
досягнення певної мети, виконання поставлених завдань чи розв’язання поточних
задач. В руслі цих підходів сформовано наукові уявлення про ресурсний
потенціал, представлені в табл. 2
Таблиця 2. Наукові погляди на поняття «ресурсний потенціал»
Автори
Антонова Г.

Миско К.
Окорокова Л.
Шапошніков К.

Радянський
енциклопедичний
словник
Панасенко Г.

Зміст поглядів
можливе забезпечення досягнення якісних та кількісних характеристик
розвитку об’єкта дослідження шляхом раціонального використання
ресурсів
сукупності як реалізованих, так і нереалізованих можливостей
використання ресурсів у процесі задоволення суспільних потреб, що
виражається у ресурсній формі
сукупність всіх ресурсів об’єкта дослідження, котрі забезпечують
можливість одержання максимального економічного ефекту у
конкретний наперед заданий момент часу
система визначених видів ресурсів зі своїми взаємозв’язками та
взаємодіями між собою, раціональне використання яких сприяє
збільшенню можливостей ресурсного потенціалу та стабільному
функціонуванню підприємств (галузей, національної економіки) у
довгостроковому періоді; категорія що характеризує величини
потенціалу та ступінь його використання.
сукупність можливостей – наявність чинників, що визначають силу,
джерела, кошти, запаси та інші резерви, які можуть бути
використаними в економічній діяльності
максимально можливий обсяг результату за найбільш ефективного
використання за часом і продуктивністю ресурсів, що є в наявності
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Їх аналіз показує, що далеко не у всіх визначеннях відображено сутнісну рису
потенціалу – можливість використання, яка виражається рівнем доступністю
ресурсів. З огляду на це доцільно запропонувати наступне тлумачення поняття
«ресурсний потенціал» – його варторозглядати як доступні для використання
ресурси за умови, що їх використання надасть бажаний (максимально можливий)
результат. З огляду на класифікацію ресурсів можна стверджувати про
виправданість використання терміну «фінансовий потенціал» саме з огляду на
зміст потенціалу фінансових ресурсів. Разом з тим, в науковій літературі думки на
предмет змісту фінансового потенціалу є достатньо різнорідними (табл.3).
Таблиця 3. Систематизація наукових підходів до визначення
поняття«фінансовий потенціал»
Автори
Бикова В.

Зміст підходів
це рушійна сила, необхідна для переведення сконцентрованих на
підприємстві ресурсів із статичного стану в динамічний, що забезпечує
максимально ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку підприємства

Федонін О. це обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства,
що ними воно може розпоряджатися для здійснення поточних і
перспективних витрат
Свірський В. це сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути
мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов для
забезпечення сталих темпів економічного зростання у визначений період
часу, а саме сукупність потенціалу державних фінансів, потенціалу
фінансового сектора, фінансового потенціалу суб’єктів господарювання і
домогосподарств
Онишко С. фінансовий потенціал відображає не лише наявні фінансові ресурси, а й їхні
резерви, котрі можуть бути використані за певних умов
Назаренко А. фінансові можливості підприємства, які формуються за наявності різного
роду ресурсів під впливом оточення та внутрішньої структури підприємства
та можуть бути реалізовані за допомогою діяльності персоналу та системи
управління з метою досягнення максимально бажаного фінансового
результату
Белінська О. як сукупність наявних та потенційних ресурсів і можливостей, що можуть
бути мобілізовані для досягнення стратегічних та тактичних організаційних
ціле
Толпежніков Р. сукупність власних та залучених ресурсівта можливості системи по їх
ефективному управлінню для забезпечення діяльності та досягнення
загальносистемних
цілей
в
умовах
нестабільності
факторів
зовнішньогосередовища
Возняк Г. сукупність джерел фінансових коштів, якими володіють регіональні органи
влади, підприємства реального сектора економіки, фінансові структури,
домогосподарства території та зовнішні джерела таких коштів
Волковський Фінансовий потенціал території як сукупність усіх фінансових ресурсів, що
Є., Котіна Г., знаходяться на певній території; до його складу входять прибуток
Степура М. підприємств, фонди амортизаційних відрахувань, заробітна плата, ресурси
банківської системи території та іншіресурси
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Аналіз наведених тлумачень фінансового потенціалу свідчить, що збільшення
кількості категорій, покладених в основу даного поняття, значно урізноманітнює
відтінки його змістового наповнення за рахунок сполучення трактувань ресурсів,
відображення складових фінансових ресурсів та
підходів до визначення
потенціалу.
Ключовими моментами виступають: обсяги фінансових ресурсів, які можна
мобілізувати для досягнення цілей; всеохоплюючий характер мобілізації
фінансових ресурсів; важелі перетворення ресурсів нарезультат.
З огляду на логіку зв’язку у ланцюгу «ресурси» – «фінансові ресурси» +
«потенціал» слід надати наступне визначення фінансовому потенціалу – це
сукупність грошових коштів та їх сурогатів, доступ до якої до може створити
необхідні передумови діяльності і досягнення її максимальногорезультату.
Оскільки фінансові ресурси складають матеріальну основу бюджету у вигляді
фондів грошових коштів, які акумулюються і перерозподіляються через нього, то
логічним завершенням згаданого вище ланцюга виступає поняття «фінансовий
потенціал місцевого бюджету».
З урахуванням сказаного можна запропонувати визначення фінансового
потенціалу місцевих бюджетів сукупність грошових коштів та їх сурогатів у
вигляді податкових, неподаткових, капітальних надходжень, міжбюджетних
трансфертів, які за певних умов можуть бути мобілізовані державою або
місцевими органами влади безпосередньо і в результаті створять фонди для
здійснення витрат місцевихбюджетів.
Крім того, існують й інші поняття, які стосуються фінансового потенціалу
бюджету.
Рой Р., Хойті А., Летуз Е. використовують поняття «фіскальний простір», яке
є близьким до наведених визначень бюджетного потенціалу, і визначають його як
обсяг фінансування, який є доступним внаслідок конкретних дій з мобілізації
ресурсів та реформ, що є необхідними для ефективного фінансування вивільнених
коштів та досягнення визначених цілей розвитку.
В економічній літературі термін «фіскальний простір» часто підміняється
«податковим потенціалом». Однак поняття податкового потенціалу та фінансового
простору розрізняються, зокрема, з точки зору впливу кожного з них на
формування доходу місцевих бюджетів. Податковий потенціал є основою для
формування бази податкових доходів бюджету, в той час як фінансовий простір
включає як податкову базу, так і базу формування неподаткових доходів, а також
можливості здійснення запозичення на фінансових ринках.
Зазначені положення містять у собі певну суперечність – бюджетний
потенціал території як складова фінансового потенціалу є сукупністю фінансових
ресурсів, що підлягають бюджетному розподілу з певної території, тобто є
сукупністю бюджетних надходжень з території, тоді як фіскальний простір
включає в себе: бюджетний потенціал території; бюджетні надходження з інших
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джерел (можливо, маються на увазі надходження з фондів, які сформовані за
рахунок інших територій, зокрема, трансферти, однак ці трансферти можуть бути
сформовані з фондів, які утворилися власними надходженнями з даної території,
але у бюджет більш високого рівня; крім того, якщо розглядати прив’язку до
території, то трансферти, сформовані за рахунок надходжень з інших джерел не
можуть розглядатися як складова фіскального простору, а це означає, що
бюджетний потенціал території недорахується певних надходжень), в т.
ч.невласнихкоштів (позичок) і, знову ж таки власних коштів, які вивільнені в
результаті ефективного використання наявного бюджетного потенціалу.
Це означає наявність циклічного зв’язку між фінансовим потенціалом:
фіскальний простір у вигляді бюджетного потенціалу містить ту частину
фінансового потенціалу, яка підлягає розподілу через бюджет, і й іншу частину
фінансового потенціалу у вигляді трансфертів, чистих позичок яка між тим, в силу
перерозподілу через бюджет є частиною бюджетного потенціалу.
Надалі згадані автори наводять поняття потенціалу бюджету території, який
визначено як частину бюджетного потенціалу території і фіскального простору
,яка залишається на рівні цієї території, враховуючи існуючи засади та
інструменти фіскального регулювання.
Це поняття більш вдало віддзеркалює бюджетний потенціал, оскільки воно
більш точно відображає зміст бюджетного потенціалу території в розпорядженні
місцевих бюджетів і являє собою ту частину фінансового потенціалу території, яка
у формі бюджетних надходжень безпосередньо з даної території і власних
фінансових ресурсів місцевих бюджетів формує місцеві бюджети. І якщо
відкинути складову ВК, яка за визначенням є частиною бюджетного потенціалу
території, і припустити, що чисті трансферти можуть бути сформовані з
фінансових ресурсів інших територій, а фінансовий потенціал території являє
собою сукупність реальних або номінальних грошових фондів, то дане поняття
цілком відповідає запропонованому в даній дисертаційнійроботі.
Попри наявність певних неточностей в роботі, в ній міститься надзвичайно
важливе положення, яке має пряме відношення до формування фінансового
потенціалу місцевих бюджетів. Його можна сформулювати з урахуванням певних
уточнень наступним чином: потенціал бюджету території залежить від
фінансового потенціалу даної території, який як здатність генерувати фінансові
ресурси у вигляді грошових коштів та їх сурогатів є складовою економічного
потенціалу території. Це за принципом транзитивності означає, що зміна
економічного потенціалу території прямо впливає на зміну фінансового
потенціалу бюджету. З огляду на те, що держава впливає у найбільш широкому
змісті саме на економічний потенціал території, то у формуванні фінансового
потенціалу місцевих бюджетів варто враховувати не тільки потенціал фінансових
надходжень, а й рівень розвитку інших складових економічного потенціалу, які
при реалізації можуть згенерувати потік фінансових ресурсів для місцевих
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бюджетів.
З
урахуванням
даного
твердження
в
структурі
джерел
формуванняфінансового потенціалу місцевого бюджету доцільно виділити три
складові: бюджетну – потенціальні ресурси у вигляді безпосередньо податків,
неподаткових надходжень, доходів від операційз капіталом, трансфертів;
інвестиційну – потенціал збільшення доходів від
інтенсифікації
господарськоїдіяльностів
рамкахадміністративно-територіальноїодиниці;
кредитну– потенціал збільшення доходів місцевих бюджетів від збільшення
споживання і виробництва за рахунок розширення кредитування в рамках
адміністративно- територіальної одиниці.
Особливе значення серед цих складових має інвестиційна, яка щільно
пов’язана з поняттям інвестиційного потенціалу бюджету. Інвестиційний
потенціал бюджету – це обсяг грошових фондів, які можуть бути мобілізовані або
реалізовані як резерв для реалізації інвестиційних проектів і досягнення
економічного та соціального ефекту. Інвестиційний потенціал бюджету може бути
спрямований не тільки на реалізацію інвестиційних проектів, а й на забезпечення
безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб.
Адже реалізація інвестиційних проектів у кінцевому результаті впливає на приріст
основних економічних показників. То ж, інвестиційний потенціал державного та
місцевого бюджетів являє собою обсяг ресурсів, який потенційно можна зібрати
та залучити до бюджету для реалізації інвестиційних намірів на певній території
збільшення обсягів надходжень від них. Головною умовою формування
інвестиційного потенціалу бюджету є пошук відповідних джерел у бюджеті або
зміна структури формування фінансового потенціалу Врахування стану
економічної ситуації в державі є також важливим, адже економіка країни в
окремий період перебуває на різних стадіях свого розвитку, залежно від яких
мають змінюватися напрями бюджетногоінвестування.
В підсумку варто зазначити, що фінансовий потенціал місцевих бюджетів,
який за своєю сутнісною характеристикою передбачає максимізацію результату з
мобілізації джерел фінансових ресурсів та з огляду на фактори утворення
фінансових ресурсів в економіці і в бюджетній системі, жорсткий характер
інституційної архітектоніки бюджетної системи потребує наукового підходу до
формування і управління данимпроцесом.
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Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПРИКЛАДІ АТ «УКРСИББАНК»
У статті розглянуто: сутність кредитної політики і пріоритети кредитної
діяльності банка, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок
організації кредитного процесу. Створення основ організації кредитної роботи
банку відповідно до загальної стратегії його діяльності.
Ключові слова: кредитна політика, кредит, кредитна робота.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух
капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери
виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.
В умовах формування ринкового середовища, значного спаду промислового та
сільськогосподарського виробництва значну увагу в організаційній та структурній
перебудові економіки приділяють комерційним банкам та банківській системі
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загалом. Провідна роль у вирішенні цих проблем належить саме кредитним
відносинам та банкам, що можна пояснити не лише підвищенням їхньої ролі в
розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на
впроваджувані нові механізми господарювання. Одним із головних завдань, що
постають перед керівництвом банку, є правильна розроблення кредитної політики.
Кредитна політика повинна охоп- лювати найважливіші елементи та принципи
організації кредитної роботи в банку, визначати пріоритетні напрями кредитування, а
також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля [1, с. 504].
Сьогодні кредитна політика будь-якого банку – це частина філософії банківського
бізнесу, яка визначає внутрішньобанківську процедуру видання кредиту,
документообіг, моніторинг за кредитним портфелем, роботу з проблемними
кредитами, встановлення процентних ставок по кредиту. Головна мета кредитної
політики будь-якого банку – досягти комерційного зростання шляхом зміцнення та
підвищення надійності якості кредитного портфеля банку. Отже, основна проблема
ефективної кредит- ної політики будь-якого банку полягає в розробленні ґрунтовних,
комплексних і теоретичних підходів, а також методичного забезпечення процедури
форму- вання і організації якісного управління кредитним портфелем банку в
наявних ситуаціях ризику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кредит є однією з найскладніших
економічних категорій, дослідження сутності якої посідає важливе місце у працях
зарубіжних та вітчизняних учених, зокрема О. Васюренка, М. Герасимовича, О.
Кириченко, Р. Котлера, М. Ковбасюка, І. Карбівничого, В. Лагутіна, О. Лаврушина,
О. Мороза та інших. Але, як показав огляд економічної літератури, низка питань
щодо розроблення методичних підходів до обґрунтування рішення про надання
кредиту та оцінки ефективності кредитної політики банку потребують глибшого
вивчення.
Метою статті є розглядання сутності кредитної політики комерційного
банку (як інструмента досягнення його стратегічних цілей) і визначення напрямків
її удосконалювання в сучасних умовах.
Таблиця 1
Аналіз масштабів кредитної діяльності банку
Рік
Показник
2014
2015
2016

Кредитні вкладення, тис. грн.
41624,9 49973,8 55099,9
Загальні активи, тис. грн.
93274,8 123530,2 141348,5
Питома вага кредитів у загальних активах, % 44,6
40,5
39,0
На сьогодні під банківським кредитом розуміють будь-яке зобов'язання
банку надати певну суму грошей, а також будь-яку гарантію, будь-яке
зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення
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заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з
такої суми. Розглянемо далі загальні масштаби кредитної діяльності АТ
«Укрсиббанку»
Дані, висвітлені в таблиці 1 свідчать про зменшення питомої ваги кредитних
вкладень у структурі загальних активів. За досліджуваний період питома вага
знизилась на 5,6 процентного пункту, або на 12.6%, з 44,6% у 2014р. до 39,0% у
2016р. Рахуючи що кожного року збільшувались як загальні активи – на 51,5% за
досліджуваний період, так і кредитні вкладення – на 32,4%.
Правильна організація процесу банківського кредитування, розроблення
ефективної і гнучкої системи управління кредитним операціями є основою
фінансової стабільності і ринкової стійкості банківських установ. Забезпечувати
управління кредитною діяльністю банку, ефективне використання його кредитного
потенціалу, формування оптимального для нього кредитного портфеля, чітку
організацію всього кредитного процесу дає можливість кредитна політика банку. У
сучасній науковій думці відсутнє чітке та однозначне тлумачення кредитної політики
банку.
Головною метою розробки ефективної кредитної політики є контроль над
ризиками під час ефективного розміщення кредитних ресурсів для отримання
максимального доходу від кредитних операцій. У сучасному банківському ринку
формування кредитної політики залежить від ряду факторів, які можна поділити на
внутрішні та зовнішні. Якщо зовнішні фактори пов’язані з поглибленням світової
фінансової кризи, економічною та політичною ситуацією в країні, міжбанківською
конкуренцією, то внутрішні чинники пов’язані з надійністю банку, його стійкістю,
конкурентоспроможністю. Кожний банк визначає власну кредитну політику,
аналізуючи всю множину внутрішніх та зовнішніх чинників та ризиків, які
впливають на його ефективну діяльність. До внутрішних можна віднести:
клієнтоорієнованість банку; організацію банківської роботи; кредитний потенціал
банку; стабільність депозитів; регіональну та галузеву специфіку функціонування
банку; ступінь ризику та прибутковість банку; цінова політика; професійна
підготовленість працівників банку. До зовнішніх належать: грошово-кредитна
політика НБУ; попит на банківські кредити; загальний стан економіки держави;
рівень бюджетного дефіциту; політизованість суспільства; рівень доходів населення,
здатних споживати банківські послуги; рівень інфляції; рівень банківської
конкуренції; рівень цін на банківські продукти та послуги. Втіленням кредитної
політики банку є його кредитний портфель. Саме обсяг та якість кредитного
портфеля відображають ступінь реалізації кредитної політики банку, яка є
невід’ємною складовою його загальної стратегії розвитку. Кредитна політика банку
має своє функціональне призначення. Як невід’ємна складова банківської політики
вона виконує загальні та специфічні функції. Загальні функції є основою кредитної
політики банків.
До загальних функцій відносяться контролююча функція, яка спрямована на
оцінку кредитного ризику та його мінімізацію; стимулююча функція, яка
проявляється в задоволенні потреб держави та банківських клієнтів в кредитних
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ресурсах; комерційна функція, яка визначається в цільовій орієнтації банку на
отримання прибутку. Специфічні функції кредитної політики можна класифікувати
як: оптимізація банківських кредитних продуктів та кредитного портфеля банку,
забезпечення поєднання інтересів різних кредиторів та позичальників та формування
системи цілей управління кредитною діяльністю банку. Все вищезазначене являється
невід`ємними складовими механізму формування кредитної політики банку. Варто
відзначити, що механізм формування кредитної політики – це сукупність дій та
організаційно-економічних прийомів, інструментів впливу, за допомогою яких
вводиться в дію процес кредитування [4, с. 384]. Його основними елементами
можуть бути: ціль кредитної діяльності банку, тобто формування тактики і стратегії
кредитування; формування кредитної політики та принципи організації кредитної
діяльності; чинники, які визначають кредитну політику банку; встановлені
законодавством характеристики кредитної діяльності.
Саме кредитна політика визначає процедури, параметри, стандарти, якими
керуються працівники банку з надання, оформлення та супроводження кредитами.
Відповідальність за розроблення кредитної політики та розробку механізмів її
діяльності покладається на кредитний комітет банку, який затверджується
правлінням банку та формується в спеціальному документі – Положенні про
кредитну політику банку. На практиці кредитну політику в банках в основному
проводить кредитний департамент банку, адже саме від його ефективної роботи
залежить успішність кредитної діяльності. Аналіз структури кредитного портфеля
вітчизняних банків дає можливість зробити узагальнення щодо нерівномірності
розподілу кредитних ресурсів за регіонами України та розвитку окремих напрямів
кредитування за видами діяльності. Так, зокрема протягом останніх років істотна
зросла частка кредитів, наданих у сільське господарство. З даних табл. 1 чітко видно,
що найбільшу питому вагу в кредитному портфелі АТ «Укрсиббанк» складають
кредити юридичним особам.
Цікаво, що у досліджуваній установі кредити та заборгованість клієнтів у 2015
році порівняно з даними 2016 року різко зменшились. Натомість, зросла частка
заборгованості за кредитними картками. Це пов’язано з важким фінансовим станом в
країні, зростанням цін на кредити, зменшенням доходів громадян та різкою
недовірою населення до банків. У 2016 р. частка простроченої заборгованості за
кредитами у загальній сумі кредитів, становила 12,3%, зрівняно з 2015 роком, коли
цей показник дорівнював 7,7% [4, с. 384].
Аналіз діяльності вітчизняної банківської діяльності свідчить про те, що,
незважаючи на достатній рівень розвитку кредитного ринку в Україні, існує відносна
недосконалість механізму реалізації кредитної політики, яка спричинена, насамперед,
недостатнім правовим та кадровим забезпеченням.
Досить часто банки проводять достатньо ризиковану кредитну політику, через
що окремі з них зазнають фінансового краху, недостатня увага приділяється оцінці
платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів. В основному,
причиною банкротства банків є неповернення виданих кредитів, неповне або
несвоєчасне їх повернення. Це підтверджує необхідність підвищення ефективності
392

розробки кредитної політики за рахунок запобігання кредитних ризиків. Шляхами
удосконалення кредитної діяльності банків можуть бути покращення здійснення
кредитної оцінки потенційного позичальника; запровадження нових видів
банківських продуктів для юридичних осіб, таких як револьверне та контокорентне
кредитування; запровадження кредитування на створення власної справи
(кредитування стартового капіталу); стимулювання потенційних клієнтів для
отримання кредитів шляхом впровадження диференціації рівня процентної ставки
відносно кожного клієнта окремо; вдосконалення роботи щодо оцінки ділової
репутації клієнта; страхування відповідальності позичальника а з непогашення
кредиту; отримання банком міжнародного кредитного рейтингу.
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Рисунок 1. Динаміка частки кредитів у структурі активів
АТ «Укрсиббанк» 2015-2016 рр.
Таким чином, створення раціональної стратегії реалізації ефективної кредитної
політики банку можливе завдяки поєднанню зусиль кількох підрозділів банку, адже
виконання спектру банківських операцій потребує грошових коштів клієнтів, їх
розподілу за строками, сумами та прибутковістю, встановлення відповідних
процентних ставок по кожній групі грошових засобів клієнтів. Висновки. З
проведеного вище дослідження видно, що організацію кредитної діяльності банку
визначає чітко розроблена кредитна політика. Вдала організація процесу видачі
банківських кредитів, розробка гнучкої та ефективної системи управління
кредитними операціями виступає основою фінансово- економічної стабільності та
ринкової стійкості вітчизняних банків. Від її успішної реалізації залежать фінансові
результати банківської установи. Кредитна політика банку розглядає та пояснює ряд
ключових завдань та цілей діяльності сучасного банківського сегменту, визначає
чіткі методи, способи та прийоми реалізації для того, щоб кредитні операції були
максимально прибутковими, встановлює прийнятний рівень ризиків банківської
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діяльності у сфері кредитування. Вона являється одним з найважливіших
інструментів досягнення стратегічних цілей банку. Ось чому необхідне подальше
дослідження взаємозв’язку банківської кредитної політики з грошово-кредитною
політикою держави, депозитною політикою інших фінансових установ, тактикою та
стратегією маркетингу, розробка та застосування на практиці політики кредитування
в умовах стабільного соціально-економічного розвитку та під час нестабільності.
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А.П. Шавлай
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ 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.
Ключові слова: страхові компанії, фінансова стійкість, фінансова надійність,
фактори фінансової стійкості.
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.
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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 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 балансу. При оцінюванні
фінансового стану господарюючого суб’єкта ліквідність є однією з 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].
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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;
3) життєздатності та розвитку страховика в умовах прояву ризиків.
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.
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, 2014-2016 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,
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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.
Таким чином, з наведеної вище таблиці видно, що розмір довгострокових
зобов’язань в 2016 році становить 251 185 тис. грн., а короткострокові кредити і
позики не змінились за аналізований період.
Таблиця 1. Визначення типу фінансової стійкості ПрАТ «СК
«ПРОВІДНА» за 2012-2014 роки, тис. грн.
Показники

2014

2015

2016

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

155 124

1977

65 417

0
63 440

187 499

294 589

316 602

22 013

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

-

6. Короткострокові кредити і позики
7. Загальна величина основних джерел
коштів (р.5+р.6)
8. Загальна сума запасів
9. Надлишок (нестача) ВОК, 𝑑1
10. Надлишок (нестача) ВОК і
довгостр. позикових джерел покриття
запасів, 𝑑2
11. Надлишок (нестача) загальної
величини основних джерел фінансових
запасів, 𝑑3
12. Тривимірний показник типу
фінансової стійкості
13. Тип фінансової стійкості

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 2014 - 2016 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
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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. 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.
Таблиця 2. Типи фінансової стійкості компанії
Тип фінансової
стійкості
1. Абсолютна

Джерела
фінансування запасів
Власні оборотні
кошти ( чистий
оборотний капітал)

Коротка характеристика фінансової
стійкості
Високий рівень платоспроможності.
Компанія не залежить від зовнішніх
компаній

М=(0;1;1)

Власні оборотні
кошти +
Довгострокові
кредити і позики

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

3. Нестійкий
фінансовий стан

М=(0;0;1)

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

Порушення нормальної
платоспроможності. Виникає необхідність
залучення додаткових джерел
фінансування. Можливе відновлення
платоспроможності

4. Кризовий
фінансовий стан

М=(0;0;0)

-

Компанія повність неплатоспроможна і
знаходиться на грані банкрутства

2. Нормальна
фінансова
стійкість

Тривимірна
модель
М=(1;1;1)

Ми розрахували показники фінансової стійкості та порахували відхилення за
2014-2016 роки в цілому. Дані представлено в таблиці 3.
Таким чином, проаналізувавши коефіцієнт автономії протягом аналізованого
періоду зазначимо, що спостерігається позитивна тенденція до 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 2016 році коефіцієнта фінансової залежності порівняно з 2014
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 2017 р. коефіцієнт становить 1,21, це означає, що при
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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.
Таблиця 3. Показники фінансової стійкості ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» за
2014-2016 роки
Роки
Показники
1. Коефіцієнт автономії
2. Коефіцієнт фінансової
залежності
3. Коефіцієнт стійкості
4. Коефіцієнт фінансування
5. Коефіцієнт маневреності
власного капіталу
6. Коефіцієнт концентрації
власного капіталу
7. Коефіцієнт концентрації
позикового капіталу
8. Коефіцієнт довгострокового
залучення позикових коштів

Відхилення за
період в
цілому

2014

2015

2016

0,09

0,33

0,46

0,37

1,54

1,4

1,21

-0,33

0,71
1,39

0,5
1,96

0,86
1,15

0,15
-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

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 2016
році, порівняно з 2014 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 2014 році компанія
була менш стійка по деяким показникам, аніж у 2016 році, коли його стійкість
підвищилась. Всі розраховані показники демонструють позитивні тенденції до
покращення протягом аналізованих 2014-2016 років, що є свідченням стабілізації
розвитку страхової компанії.
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
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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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ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ І ВИТРАТАМИ БАНКУ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесів планування доходів
та витрат банку. Розглянуто структуру доходів та витрат українських банків
за 2014-2016 роки. Визначено основні етапи процесу планування доходів і витрат
комерційного банку. Розкрито основну мету управління витратами банків,
запропоновано шляхи їх скорочення.
Ключові слова: доходи банку, позичковий бізнес, гарантійна діяльність,
управління витратами, прибуток, збиток.
Постановка проблеми. У зв'язку з розвитком банківського бізнесу,
розширенням ринку банківських послуг і загостренням на ньому конкуренції
особливого значення набуває питання планування банківських доходів і витрат.
Без його вирішення неможливо керувати активами і пасивами банку, планувати
прибуток, визначати економічну ефективність діяльності банку, як у цілому, так і
його окремих підрозділів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми організації планування
доходів банку досліджувалися українськими та зарубіжними вченими, такими як
Р. Квасницька, О. Козак , О. Криклій, Н. Маслак , В. Шелудько [11], Альтман, Т.
Кох, Н. Марковіц, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Сінкі, У. Харрісон та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Планування доходів та витрат,
належить до сфери оперативного управління банком, воно є засобом реалізації
стратегічних цілей та бізнес-планів банку. Планування направлене на складання
різного роду бюджетів, що враховують необхідні витрати на інноваційні
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банківські програми, проекти, планові і звітні баланси банку, які забезпечують
їхню реалізацію і дотримання встановлених лімітів.
Аналіз останніх досліджень банківської діяльності показав, що планування
створює для банків важливі переваги: забезпечує раціональне використання
ресурсів банку, створює сприятливі умови для розвитку нових напрямків
банківської діяльності, попереджує про виникнення ризикових ситуацій;
координує роботу управлінського персоналу банк.
В сучасних умовах питання планування доходів та витрат комерційних
банків і забезпечення їх стабільності залишається актуальним, оскільки українська
економіка є нестабільною, а банківська діяльність пов’язана з великим ризиком,
яким необхідно вміло управляти.
Джерелами доходів комерційного банку є різні види бізнесу. А саме:
позичковий бізнес, дисконт-бізнес (заснований на операціях по покупці банком
неоплачених векселів, чеків і вимог з визначеною знижкою – дисконтом),
охоронний бізнес (керування майном клієнта (нерухомістю, цінними паперами,
засобами на рахунку)), гарантійну діяльність банку, бізнес з цінними паперами,
бізнес, заснований на прийомі внесків і здійсненні операцій з доручення
вкладників, на кореспондентських відносинах з іншими банками, на наданні
нетрадиційних банківських послуг (дохід від лізингових, інформаційних,
консультаційних послуг, послуг по обміну валюти, навчанню клієнтів та інших).
Витрати банку відображають грошово-матеріальні ресурси, які
використовуються банком для реалізації надання своїх послуг.
Банківські витрати поділяються на:
- процентні;
- комісійні;
- торгівельні;
- інші банківські операційні витрати [1].
У універсального комерційного банку, який активно займається кредитною
діяльністю, частка процентних витрат може становити близько 70% всіх його
витрат. Однак цей показник індивідуальний для кожного конкретного банку.
Основною складовою видатків банків є процентні виплати за депозитами.
Зростання частки процентних витрат банку серед загального їх обсягу, як
правило, свідчить або про несприятливий стан кон'юнктури ринків, на яких банк
набуває кредитні ресурси, або про погіршення конкурентної позиції банку на цих
ринках. Нормальним вважається зростання процентних витрат, коли він
супроводжується адекватним зростанням процентних доходів. Процентні витрати
відіграють вирішальну роль у кредитній та інвестиційній діяльності банку.
Комісійні витрати зазвичай становлять не значну частку в загальній масі
витрат, вони значною мірою впливають на ціни і рівень прибутковості не
кредитних послуг банку, таких, як розрахункові, конверсійні, гарантійні,
депозитарні.
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Торгівельні збитки - це чисті збитки від операцій купівлі-продажу різних
фінансових інструментів (валюти, банківських металів, цінних паперів).
Адміністративні витрати пов'язані із забезпеченням діяльності банківської
установи: (витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплата
податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток (за
підсумками 2016 року єдиним банком, що увійшов у топ-20 українських компаній
– платників податків став Приватбанк) [12]; витрати на утримання й експлуатацію
основних засобів та нематеріальних активів; інші експлуатаційні витрати (роботи і
послуги, що використовуються банком у процесі комерційної діяльності,
винагорода посередникам, охорона тощо).
Різниця між доходами і витратами банку становить фінансовий результат
його діяльності: якщо доходи перевищують витрати — прибуток, якщо витрати
перевищують доходи — збиток.
Чистий прибуток банку, який утворюється після сплати податку на
прибуток, розподіляється за напрямами, затвердженими зборами акціонерів,
наприклад, на виплату дивідендів акціонерам або на капіталізацію дивідендів, на
формування загальних резервів і резервних фондів. Суму чистого прибутку, що
залишається для розвитку банківського бізнесу, називають нерозподіленим
прибутком.
Отже, доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття
операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу
акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його
конкурентну позицію на ринку [10]. Тому для того, щоб банк отримував доходи в
достатньому обсязі, необхідно їх планувати.
Планування доходів банку здійснюється в чотири етапи:
1)
Перший етап – аналіз доходів банку в перед плановому періоді. Цей
етап спрямований на пошук можливостей збільшення доходів, забезпечення
планових розрахунків необхідними інформативними показниками. У процесі
здійснення такого аналізу вивчаються: а) динаміка загальної суми доходів банку в
перед плановому періоді; б) рівномірність формування доходу банку; в)
співставлення чистого та валового доходів банку за період, що аналізується; г)
основні фактори, які впливають на зміну суми доходів банку в плановому періоді
[7, c. 80].
2)
Другий етап процесу планування доходів банку – це прогнозування
кон’юнктури ринку. Вивчення кон’юнктури ринку банківських продуктів у
процесі управління доходами банку складається з таких етапів: а) поточне
спостереження за ринковою активністю; б) оцінка поточної кон’юнктури ринку
банківських послуг; в) прогнозування кон’юнктури ринку банківських послуг.
3)
На третьому етапі відбувається розрахунок планової суми різних видів
доходів. Ці розрахунки здійснюються на основі використання розробленої
програми надання послуг і здійснення банківських операцій у майбутньому
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періоді з урахуванням цінової політики банку.
4)
Четвертий етап передбачає розробку системи заходів щодо
забезпечення виконання плану доходів. Система цих заходів розробляється за
такими напрямами: ефективна реалізація розробленої цінової політики;
використання сприятливої кон’юнктури ринку; покращення рівня обслуговування
клієнтів; інтенсифікація рекламної та інформаційної діяльності; розвиток мережі
філій і відділень та інші заходи.
Для досягнення головної мети банку - отримання прибутку - планування
доходів для визначення планового розміру фінансового результату на майбутній
період недостатньо. Необхідно здійснювати планування витрат, розробляти заходи
щодо управління ними з метою ефективної діяльності установи.
Етапи планування витрат:
1)
Перший етап планування витрат передбачає проведення їх аналізу в
перед плановому періоді. Основними завданнями цього аналізу є виявлення
основних тенденцій зміни суми та рівня витрат банку в перед плановому періоді,
встановлення розмірів відхилення фактичних показників від планових, з'ясування
основних причин відхилення.
2)
На другому етапі планування витрат здійснюється підготовка
необхідної вихідної бази для планування, яка складається з плану надання послуг
та проведення операцій, плану витрат на будівництво в плановому періоді,
нормативів оплати праці, результатів аналізу, що проводився в перед плановому
періоді та ін.
3)
На третьому етапі прогнозуються зміни основних факторів, які
впливають на обсяги та структуру витрат у банку. До факторів, що потребують
врахування при планування витрат, відносяться: зміни обсягів наданих послуг та
проведення операцій; зміни цін на послуги; зміни в оплаті праці банківського
персоналу; інші фактори, які впливають на обсяг та рівень витрат банку [5].
Проаналізувавши дані НБУ доходів та витрат українських банків у 20142016 роках можна зробити висновок, що на протязі останніх трьох років доходи
банків зменшились, а витрати збільшились. Таблиця 1.
Доходи банків України за 2015 рік порівняно з 2014 роком зменшилися на
11 008 млн. грн, а витрати зросли на 2 626 млн. грн. Збиток по системі банків
станом на 1 січня 2016 року становив 66,6 млрд. грн. З 01.12.2015 року банки
перейшли на облік операцій відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Для приведення у відповідність бухгалтерського обліку банків України до
зазначених стандартів банкам було дозволено здійснювати коригування
балансової вартості фінансових активів у зв’язку зі зменшенням їх корисної
вартості та переглядом попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, що не
пов’язано із зменшенням корисності.
Проведення коригувань призвели до зменшення загального обсягу
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процентних доходів за грудень 2015 року до 0,8 млрд. грн. проти 12,2 млрд. грн. у
листопаді. Водночас це не відображає ситуацію з реальним отриманням банками
процентних доходів, обсяг яких останні місяці є стабільним. Проведення
коригувань було основним чинником формування від’ємного результату
діяльності за грудень 2015 року.
Таблиця 1. Доходи і витрати банків України, (млн. грн.)
Показники
2014
2015
2016
ДОХОДИ
210 201 199 193 190 691
процентні доходи
151 257 135 145 135 807
комісійні доходи
28 276
28 414
31 362
результат від торговельних операцій
15 511
21 490
8 243
інші операційні доходи
10 093
9 567
9 605
інші доходи
2 165
2 729
3 946
повернення списаних активів
2 899
1 848
1 728
ВИТРАТИ
263 167 265 793 350 078
процентні витрати
97 171
96 079
91 638
комісійні витрати
4 889
5 846
7 182
інші операційні витрати
15 579
12 991
10 920
загальні адміністративні витрати
44 614
36 742
39 356
відрахування в резерви
103 297 114 541 3 089
податок на прибуток
-2 383
-406
198 310
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)
-52 966
-66 600
-418
В цілому за підсумками 2015 року зі 117 платоспроможних банків на 1 січня
2016 року 71 банк був прибутковим на загальну суму в 5,2 млрд. грн, 46 банків
понесли збитки загальним обсягом в 71,8 млрд. грн
За даними НБУ доходи банківської системи України за січень-липень 2016
року порівняно з відповідним періодом 2015 року зменшилися на 13% та
становили 101,6 млрд. грн.
Загальне зменшення доходів банків зумовлено передусім збитками від
торговельних операцій – на 1,5 млрд. грн., тоді як за сім місяців минулого року
банки отримали прибуток від таких операцій розмірі 9,8 млрд грн. На тлі
зменшення процентних доходів, що зумовлене як скороченням кредитних
портфелів, так і погіршенням їх якості, зросли процентні витрати. Внаслідок
цього, процентний прибуток скоротився майже на 20%. Рівень комісійного
прибутку майже не змінився.
За результатами 2016 року з 96 платоспроможних банків станом на 1 січня
2017 року 63 банки отримали прибуток в 10,8 млрд. грн, 33 банки – збиток в 170,2
млрд. грн.
Головними причинами збитковості банківської діяльності стали формування
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резервів на покриття можливих втрат по активних операціях, продаж проблемних
кредитів за вартістю, нижчою за балансову; зниження доходів від основної
діяльності через низьку ділову активність в економіці та в умовах зростання
витрат по залучених ресурсах.
Розглянемо структуру банківських доходів та витрат у 2016 році більш
детально. Рисунок 1, 2.
5.0% 2.1% 0.9%
4.3%

процентні доходи
комісійні доходи
результат від
торговельних
операцій
інші операційні
доходи

16.4%

71.3%

інші доходи
поверн. списаних
активів

Рисунок 1. Структура доходів банків за 2016 рік у відсотках
Отже в 2016 році найбільшу частку всіх доходів становили процентні доходи
(71,3%), а найменшу – повернення списаних активів (0,9%). У структурі витрат
українських банків 57% займають відрахування в резерв, а питома вага податку
на прибуток -0,1%.
НБУ підрахував, що велику суму коштів українські банки витрачають коштів
на рекламу і маркетинг. Наприклад, у 2015 році 112 банків (включаючи чотири
неплатоспроможних) витратили на рекламу сумарно 481,74 млн грн. Найбільше
витратив ПриватБанк – 82,14 млн грн (17% від усієї суми). У топ-5 за витратами
також входять три інших банки з національним капіталом: Банк Михайлівський
(40,96 млн грн), ПУМБ (40,55 млн грн) і Платинум Банк (33,6 млн грн). Замикає
п’ятірку державний банк – Ощадбанк витратив в минулому році на своє
просування 27,32 млн грн. [12].
Для досягнення позитивного фінансового результату банкам необхідно
навчитися управляти своїми доходами та витратами. Під час управління доходами
головну увагу приділяють операціям по розміщенню ресурсів, оскільки, саме вони
є основним джерелом доходів банку, тому їх ефективність, передусім, визначає
кінцевий фінансовий результат.
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Рисунок 2. Структура витрат банків за 2016 рік у відсотках
Головною метою управління витратами є зменшення рівня витрат
комерційного банку, що, в свою чергу призведе до підвищення рівня прибутку
комерційного банку. Також можливо зробити прогноз та виявити чинники, які
впливають на обсяг витрат комерційного банку [6]. Достатньо вагомим напрямком
зниження витрат комерційних банків зарубіжні фахівці вважають впровадження
системи страхування кредитів. Крім того, до складу основних методів оптимізації
витрат комерційного банку можна включити: планування витрат; управління
тарифною політикою; пряме скорочення витрат; проведення банківського
моніторингу та оптимізацію податкової бази шляхом планування.
Висновки. Для ефективного функціонування банку необхідно, щоб він не
тільки мав обсяг доходів, що перевищують його витрати, і покривав ризики, але
також забезпечував регулярність надходження доходів. У такому плануванні
стабільність джерела доходів має вирішальне значення. Зростання банківських
витрат, які неузгодженні зі збільшенням його прибутку може істотно погіршити
фінансовий стан навіть крупному та авторитетному комерційному банку, тому
керівництву банку важливо навчитися скорочувати витрати. Таким чином, одним
із аспектів успішного розвитку і надійності банківської системи України в
сформованих економічних умовах є планова діяльність банків.
Результати проведеного дослідження показали, що доходи та прибутки
банківської системи в останні роки мають тенденцію до зниження. Тому
планування доходів та витрат, а також управління ними має забезпечити банкам
стабільність та покращення фінансового стану.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ
С.О. Верховод
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
У статті досліджено сучасний стан та визначено перспективи розвитку
сільськогосподарського виробництва в Україні. Проаналізовано посівплощ за
видами сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2016роках. Зроблено
висновки щодо спрямованості подальшого розвитку галузі.
Ключові слова:фінансова політика, аграрний сектор, фінансовий механізм,
продовольчий ринок, фінансова діяльність підприємств.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями.Аграрний сектор завжди був і є важливою складовою
економіки
України,
від
функціонального
стану
якого
в
прямій
залежностізнаходяться безпека та незалежність держави, розвиток внутрішнього і
зовнішнього ринків, а отже і рівень життя населення. Виробництво
сільськогосподарських культур є стратегічною галуззю економіки України.
Сільськогосподарські культури – це основа стабільності продовольчого ринку,
тому питання виробництва культур є надзвичайно актуальним, особливо в умовах
глобальної продовольчої кризи.
Аналіз досліджень та публікацій.Особливості фінансової політики і
фінансових відносин в аграрному секторі економіки були висвітлені такими
відомими українськими вченими, як В. Алексійчук, В. Амбросов, В. Андрійчук,
О. Гудзинський, О. Ґудзь, М. Дем’яненко, М. Коденська, П. Лайко, Ю. Лузан, І.
Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Могильний, О. Непочатенко, Б. Пасхавер та ін.
Мета
статті
полягає
у
проведенні
аналізу
результатів
роботисільськогосподарських виробників України та визначення перспектив
розвитку галузі у майбутньому.
Виклад основного матеріалу. Базовою складовою аграрного сектору України
є сільське господарство. Крім стабільного забезпечення населення країни якісним,
безпечним, доступним продовольством, сільське господарство України спроможне
на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми голоду. Його потенціал
виробництва значно перевищує потреби внутрішнього ринку. Але для того, щоб
підвищити ефективність сільського господарства, а отже і зробити внесок до
загального зростання економіки та збільшення добробуту, слід розробити та
впровадити цілунизку заходів.Головним завданням є функціонування правильної
фінансової політики.
Фінансова політика формується за окремими напрямами фінансової
діяльності підприємства, що потребують найефективнішого управління для
досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності. Сутність фінансової
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політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за
допомогою яких вирішуються поставленні завдання. Цілі фінансової політики
зумовлені потребами економічного розвитку і досягнення високого рівня
індивідуального і суспільного добробуту [1, с.77].
За допомогою фінансового механізму відбувається реалізація фінансової
політики, яка є складною системою впливу на різні аспекти фінансової діяльності
окремих суб'єктів [2, с. 104].
Важливо відмітити, що реалізація фінансової політики можлива, якщо
кожний її етап є відповідним й адекватним: поставленій меті – адекватний
фінансовий механізм, фінансовому механізму – відповідна система органів
управління.
Специфіка фінансових відносин в аграрному секторі визначається, в першу
чергу, особливостями сільськогосподарського виробництва, які обумовлені
специфічними факторами. Фактори, які впливають на організацію
сільськогосподарського виробництва наступні: природні явища, сезонність,
характер праці і технологія виробництва (земля, продуктивна робоча худоба,
самовідтворення), технічні (технічна озброєність), економічні ( витрати
капітального характеру,
рівень цін на сільськогосподарську та промислову
продукцію, енергоносії).
Для уточнення змісту фінансової політики сталого розвитку аграрних
підприємств будемо виходити з того, що:
- фінансова політика є сукупністю заходів по організації фінансових
відносин;
- фінансова політика є сукупністю заходів по використанню фінансових
ресурсів;
- фінансова політика є сукупністю заходів, які реалізуються за допомогою
комплексу форм і методів управління фінансовими відносинами.
Фінансова політика розвитку аграрних підприємств - це сукупність заходів
державних і місцевих органів влади й управління з приводу організації та
використання фінансових відносин для забезпечення функціонування і розвитку
аграрного сектора економіки.
Проаналізувавши
динаміку
обсягу
посіву
площ
за
видами
сільськогосподарських культур в Україні протягом 2014-2016 років [3, с. 11],
можна сказати що за цей період відбувалися певні зміни.
Можна спостерігати, що найвищі показники посіву сільськогосподарських
культур були у 2015 і 2016 роках, крім ріпаку та кользи посів яких у 2014 році
становив 855,8 тис. га, що більше за 2015 рік на 0,516 тис. га, а за 2016 рік на 0,663
тис. га, що суттєво помітно. Найвищим показником серед представлених
сільськогосподарських культур займає займають зернові та зернобобові, хоча у
2016 році показник скоротився порівняно з 2015 роком на 0,976 тис. га. Посів
олійних культур порівняно з 2015 роком збільшився. Показники посіву соняшника
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також помітно збільшились у 2016 році на 1,052 тис. га. Посів сої порівняно з 2015
роком зменшився на 0,858 тис. га.
Таблиця 1
Динаміка обсягу посіву площ за видами сільськогосподарських культур в
Україні в 2014-2016 рр., тис. га.
Абсолютне
відхилення, тис. га
Культура

2014

2015

2016
2016/2014 2016/2015

Відносне
відхилення,
%
2016/2015*
100-100

Культури зернові та
зернобобові

10634,3

10719,4

10461,6

0,984

0,976

-2,405

Буряк
цукровийфабричний

298,6

213,5

271,5

0,909

1,272

27,166

Культури олійні

6908,8

6885,2

7245,5

1,049

1,052

5,233

Соняшник

4230,9

4092,6

4968,1

1,174

1,214

21,392

Соя
Ріпак та кольза

1691,1
855,8

2002,5
665,8

1717,4
441,5

1,016
0,516

0,858
0,663

-14,237
-33,689

Таблиця 2
Динаміка структури посіву площ за видами сільськогосподарських культур в
Україні в 2014-2016 рр., тис. га.
2014

2015

2016

Культура

Сума,
тис. га

Питома
вага,
%

Сума,
тис. га

Питома
вага,
%

Сума,
тис. га

Питома
вага,
%

Культури зернові та
зернобобові

10634,3

43,19

10719,4

43,61

10461,6

41,67

Буряк цукровий
фабричний

298,6

1,21

213,5

0,87

271,5

1,08

Культури олійні

6908,8

28,06

6885,2

28,01

7245,5

28,86

Соняшник

4230,9

17,19

4092,6

16,65

4968,1

19,79

Соя

1691,1

6,87

2002,5

8,15

1717,4

6,84

Ріпак та кольза

855,8

3,48

665,8

2,71

441,5

1,76

Всього

24619,5

100,00

24579

100,00

25105,6

100,00
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Характеризуючи
динаміку
структури
посіву
площ
за
видами
сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2016 рр., тис. га видно, що
зернові та зернобобові культури займають майже половину всього посіву всіх
культур це 43% хоча цей відсоток у 2016 році несуттєво зменшився і становив
41,67%. На другому місці по посіву знаходяться олійні культури які займають 28%
протягом трьох років. Наступним йде соняшник який становив у 2016 році
найбільшу частку це 19,79%. Соя у 2016 році займала 6,84 %, це є найменшим
відсотком протягом трьох років, найбільша частина сої була посіяна у 2015 році і
становила 8,15%. Найменшу частину серед посіву займає ріпак такольза і ця
частина у 2016 році становила 1,76%, що менше за попередні роки, тобто
спостерігається тенденція до зменшення посіву.
Посів площ за видами сільськогосподарських культур в Україні в
2016 році
7%2%
20%

41%
29%

0%
1%

Культури зернові та зернобобові

Буряк цукровий

Культури олійні

Соняшник

Соя

Ріпак та кольза

Рис. 1 Динаміка структури посіву площ за видами сільськогосподарських культур в
Україні в 2016 рр., тис. га.

На рис. 1 можна спостерігати посів культур у 2016 році, де видно, що 41 %
посіву займають зернові та зернобобові культури; 29 % - олійні культури; 20 % соняшник; 7 % - соя; 2 % - ріпак і кольза; 1 % - буряк цукровий.
У 2016 році Україна має позитивні зміни по урожайності
сільськогосподарських культур. Найбільше сіють зернові, зернобобові культури та
цукровий буряк, які своїми показника у 2016 році потішили виробників порівняно
з попередніми роками.
В Україні є можливість для подальшого розвитку виробництва продукції
рослинництва. Проблема вимагає комплексного вирішення через:
- своєчасне внесення мінеральних і органічних добрив;
- оптимізацію системи машин;
- ефективний захист рослин;
- використання сучасних сортів і гібридів;
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- оптимізацію структури посівів[6, с. 69].
Таблиця 3
Урожайність культур сільськогосподарськихкультурв Україні в 2014-2016 рр., ц з 1 га
площі
Роки
Культура
Культури зернові та
зернобобові
Буряк
цукровийфабричний
Культури олійні
Соняшник
Соя
Ріпак та кольза

2014
47,5

2015
43,8

2016
50,0

490,2

448,2

494,0

21,3
20,5
21,9
25,6

21,8
23,0
18,6
26,1

23,4
23,5
23,4
25,8

Виходом із ситуації можна вважати використання сучасних технологій
виробництва рослинницької продукції, наприклад, Strip-Till 2. Це дозволить
середнім і великим аграрним підприємствам України оптимізувати витрати
ресурсів і досягти зростання урожайності культур. Мова йде, у першу чергу, про
такі стратегічно важливі культури, як соняшник, кукурудза, зернові і цукрові
буряки[4, с.180].
Висновки.Отже, фінансова політика — це дієвий інструмент впливу на всі
аспекти ефективного розвитку аграрних підприємств. Використання її
інструментів дає змогу подолати будь-які труднощі. Але при цьому необхідно
дотримуватися певних принципів її впровадження: послідовності; визначеності;
доцільності; продуманості; виваженості кожного напрямку її дії. Фінансова
політика на нинішньому етапі розвитку вітчизняної економіки повинна
характеризуватись якісно новими підходами до суб'єктів господарювання з
урахуванням переходу на ринкові відносини, реформи цін, оплати праці,
податкової і кредитної систем, спрямованих на створення сприятливого
середовища для її функціонування.Побудова фінансової політики спонукає
підприємця ясно представляти намічені цілі, способи, прийоми, засоби, механізми
і можливості їх досягнення.
Проведення фінансової політики вимагає добір адекватних форм, способів,
прийомів, засобів і механізмів її реалізації. Завданням фінансової політики
враховувати багатофакторність, багатоваріантність управління фінансами для
досягнення поставлених цілей і виконання конкретних завдань. Коли така
політика відсутня дії керівництва і персоналу стають хаотичними,
недалекоглядними та призводять до негативних результатів. В результаті
підприємство впадає у велику залежність від випадкових обставин. Тому
фінансова політика є необхідним елементом управління, її побудова і проведення
не тільки відображають цілі роботодавців, але й характеризують
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цілеспрямованість
керівництва,здатність
систематично
переслідувати
і
реалізовувати інтереси сторін управління у фінансово-виробничих процесах.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено систему формування фінансового капіталу суб’єктів
господарювання в Україні. Сформульоване визначення системи формування
фінансового капіталу підприємства. Визначено, що для ефективного
функціонування системи формування капіталу суб’єкта господарювання,
необхідним є використання нових інструментів підтримки управлінських рішень,
зокрема, контролінгу.
Ключові слова: капітал, фінансовий капітал, система формування фінансового
капіталу,контролінг, субєкт господарювання.
Постановка проблеми. Обовязковою умовою забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності економіки України та динамічного зростання є стабільне
функціонування її суб’єктів господарювання. Запорукою цього виступає їх
здатність мобілізувати та інвестувати фінансові ресурси у інноваційну виробничогосподарську діяльність. Наявність достатнього обсягу капіталу визначає
фінансовий потенціал та забезпечує формування сприятливих умов для активного
перспективного розвитку підприємств в ринковому середовищі.
Ціллю статті є дослідження системи формування фінансового капіталу
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суб’єктів господарювання в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у вирішення
теоретичних і практичних питань формування фінансового капіталу суб’єктів
господарювання та управління цим процесом зробили такі фахівці: І. Бланк,
О. Виханський, В. Глущенко, Г. Крамаренко, М. Крупка, В. Пономаренко,
В. Плиса, Б. Пшик, І. Сало, О. Терещенко, Р. Фатхутдінов, Г. Швиданенко, Н.
Шевчук, С. Циганов, З. Шершньова та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як показує практика, ефективно
діюча система формування фінансових ресурсів в межах підприємства дозволяє
максимізувати його ринкову вартість, забезпечити фінансову стійкість й
рентабельність та мінімізувати ризики фінансово-господарської діяльності в
довгостроковому періоді.
Однак, з огляду на важливість проблем мобілізації та використання
фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин,
актуальним залишається питання побудови комплексної системи формування
фінансового капіталу, яка б дала змогу забезпечити підвищення ефективності
практичної фінансової роботи на вітчизняних підприємствах на основі
вдосконалення процесу управління акумуляцією фінансових ресурсів та вибору
оптимальних
схем
фінансування
їхньої
виробничо-господарської
діяльності.Термін «система» є одним з ключових науково-методологічних та
філософських понять. Система (походить від давньогрецького «сполучення») – це
множина взаємопов'язаних елементів, відокремлена від середовища і яка взаємодіє
з ним, як ціле [2]. Тому зміст системи визначається суттю, якісними
характеристиками та взаємозв’язками між її структурними елементами. В системі
фінансового формування капіталу суб’єктів господарювання, на наш погляд,
доцільно виділити функціонального систему стратегічного менеджменту
акумуляції фінансових ресурсів та фінансовий механізм формування капіталу.
Структурні елементи цієї системи функціонують на основі визначених принципів,
тісно взаємопов’язані між собою та взаємодіють із економічним середовищем
організації.
Можемо сформулювати таке визначення системи формування фінансового
капіталу підприємства – це сукупність структурних елементів (фінансового
механізму, функціональної системи менеджменту акумуляції капіталу та
механізмів внутрішнього та зовнішнього регулювання цього процесу), що
функціонує в межах і взаємодіє із економічним середовищем суб’єкта
господарювання та зорієнтована на забезпечення акумуляції обсягу капіталу,
достатнього для ефективної фінансово-господарської діяльності, максимізації
ринкової вартості підприємства та задоволення фінансових інтересів його
власників.
Зауважимо, що для ефективного функціонування системи формування
капіталу суб’єкта господарювання, якісного виконання усіх вище перелічених
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завдань внутрішньокорпоративної системи стратегічного менеджменту мобілізації
капіталу необхідним є використання нових інструментів
підтримки
управлінських рішень, зокрема, контролінгу. Контролінг формування капіталу це
зорієнтована на досягнення визначених цілей інтегрована аналітична
консультаційно-координаційна система забезпечення прийняття управлінських
рішень з питань залучення фінансових ресурсів для ефективного функціонування
підприємства у довгостроковій перспективі.
Можемо стверджувати, що служба контролінгу підприємства безпосередньо
не генерує управлінських рішень у сфері формування капіталу (визначення
потреби у фінансових ресурсах, оцінка наявних та вибору найбільш прийнятних
за умовами доступу джерел фінансових ресурсів, управління середньозваженою
вартістю та структурою капіталу, мінімізація фінансових ризиків, пов’язаних з
формуванням капіталу), а здійснює лише інформаційно-аналітичну підтримку
менеджменту та контроль за реалізацією управлінських рішень.
Бланк І. О. виділяє такі основні функції контролінгу формування капіталу:
1.Спостереження за ходом реалізації завдань формування капіталу,
встановлених відповідною системою планових показників і нормативів
підприємства;
2.Оцінка ступеня відхилення фактичних результатів фінансової роботи
підприємства з формування капіталу від передбачених;
3.Діагностика на основі виявлених відхилень можливого погіршення
фінансового стану підприємства та зниження темпів його економічного розвитку у
зв’язку з неефективним формуванням капіталу;
4.Розробка оперативних управлінських рішень щодо нормалізації процесу
формування капіталу відповідно до поставлених цілей та запланованих
результатів;
5.Корегування за необхідності окремих цілей і планових показників
формування капіталу у зв’язку зі зміною умов зовнішнього середовища,
кон’юнктури ринку капіталу і внутрішніх умов функціонування підприємства [1,
c. 135].
Зазначені функції розкривають суть концепції контролінгу лише з позиції
планування, моніторингу та контролю процесу формування капіталу
підприємства. На наш погляд, окрім вищеперерахованих функцій контролінг, як
консультативно-координаційна система забезпечення менеджменту мобілізації
фінансових ресурсів, зорієнтований на виконання значно ширшого спектру
завдань.
Система контролінгу повинна орієнтуватись на використання всього спектру
методів планування, аналізу та контролю формування капіталу, при цьому
залишаючись простою та гнучкою для можливості впровадження нових
інструментів та прийомів комплексного аналітичного забезпечення менеджменту
залучення фінансових ресурсів підприємства.
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Вважаємо, що для оцінки ефективності контролінгу, його вплив на процес
формування капіталу підприємства, окрім якісних параметрів, має бути
визначений також за допомогою кількісних показників. Крім того, система
контролінгу формування фінансових ресурсів повинна бути економічною, тобто
позитивний ефект від її впровадження має перевищувати витрати підприємства на
функціонування такої системи.
Впровадження
контролінгу
формування
капіталу
вітчизняними
підприємствами, враховуючи вищевказані пропозиції, дозволить сформувати дієву
систему функціональної підтримки менеджменту мобілізації фінансових ресурсів,
що в свою чергу сприятиме загальному зміцненню фінансової бази
підприємницьких структур та покращенню їх фінансового стану в
довгостроковому періоді.
Нині структурними елементами внутрішньокорпоративної системи
стратегічного менеджменту формування капіталу є дві підсистеми:
1) система, яка управляє процесом акумуляції фінансових ресурсів
(суб’єкти управлінського процесу — керуюча система);
2) система, якою управляють в процесі формування капіталу (об’єкти
управлінського впливу — керована система).
Головним суб’єктом системи формування фінансового капіталу є
менеджмент компанії різних рівнів управління. Топ-менеджмент компанії
(керуюча система) є головним генератором ідей та рішень у сфері формування
капіталу, менеджери нижчих ланок управління безпосередньо задіяні також у
виконанні (реалізації) управлінських рішень вищого керівництва.
Об’єктом управління в системі мобілізації капіталу (керованою системою) як
на етапі створення підприємства, так і упрожовж його поточної фінансовогосподарської діяльності, є процес залучення фінансових ресурсів з внутрішніх і
зовнішніх відносно суб’єкта господарювання джерел, мобілізація капіталу на
вітчизняному та зовнішньому фінансових ринках; управління його структурою,
середньозваженою вартістю та сукупністю фінансових ризиків, пов'язаних з
акумуляцією фінансових ресурсів.
На основі дослідження різних підходів до визначення фінансового механізму
та процесу управління формуванням капіталу є підстави стверджувати, що ці
складові системи формування капіталу тісно взаємопов’язані: функціонування
внутрішньокорпоративної системи стратегічного менеджменту формування
капіталу спрямоване на генерацію управлінських рішень у сфері акумуляції
фінансового капіталу, а фінансовий механізм формування фінансових ресурсів
визначає конкретний інструментарій та елементи забезпечення цього процесу.
Таким чином, фінансовий механізм формування фінансових ресурсів є
сукупністю фінансових методів та інструментів мобілізації капіталу, що
функціонує на основі нормативно-правового, аналітико-інформаційного й
організаційно-методичного забезпечення процесу мобілізації капіталу.
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Як відомо, метод є шляхом досягнення поставленої визначеної мети [5, c.
429], а під фінансовим інструментом розуміємо спосіб дії при використанні
фінансового методу [4, c. 38].
Управління формуванням капіталу є цілеспрямованою діяльністю
керівництва підприємства, що передбачає досягнення конкретної мети (мобілізації
достатнього для ефективного функціонування суб’єкта господарювання обсягу
фінансових ресурсів з врахуванням їх доступності, вартості та ризикованості
залучення) через функціонування фінансового механізму формування капіталу.
Разом із тим методи та інструменти фінансового механізму мобілізації
капіталу вважаємо за доцільне поділити на дві групи: інструментарій, котрий
безпосередньо визначає можливості формування ресурсів підприємством, та
допоміжний – методи та інструменти, які опосередковано впливають на
мобілізацію фінансового капіталу суб’єкта господарювання.
До першої групи, на наш погляд, можна віднести: планування та
прогнозування процесу акумуляції капіталу, самофінансування та фінансування за
рахунок позичених і залучених фінансових ресурсів.
Планування як метод фінансового механізму формування капіталу
підприємства передбачає встановлення планових показників обсягу й структури
фінансового капіталу суб’єкта господарювання загалом, динаміки його
структурних елементів; планування показників рентабельності його складових
частин для досягнення довгострокових цілей та зростання ринкової вартості
суб’єкта господарювання.
Прогнозування процесів мобілізації капіталу ґрунтується на попередньому
аналізі економічного середовища суб’єкта господарювання. З одного боку, воно
передує процесу планування, а з іншого є його складовою, адже може
використовуватись на різних стадіях складання фінансових планів.
Зауважимо, що прогнозування за своєю суттю є більш широким поняттям
порівняно з плануванням, оскільки крім аналізу показників фінансовогосподарської діяльності суб’єкта господарювання включає і дослідження його
зовнішнього середовища. Інструментами даного фінансового методу є, відповідно,
фінансові плани та прогнози.
Самофінансування як метод фінансового механізму орієнтує менеджмент
суб’єктів господарювання на мобілізацію фінансового капіталу з власних
(зовнішніх та внутрішніх) джерел ресурсів. Самофінансування із внутрішніх
відносно підприємства джерел передбачає, в першу чергу, акумуляцію необхідних
обсягів фінансових ресурсів через фондоутворення в межах підприємства, тобто
створення статутного, резервного,
амортизаційного фондів, фонду виплат
персоналу (який є внутрішнім джерелом залученого капіталу, проте в
короткостроковому періоді перебуває у розпорядженні суб’єкта господарювання)
та нерозподіленого прибутку.
Доречно зазначити, що самофінансування із зовнішніх щодо підприємства
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джерел фінансових ресурсів здійснюється через їх залучення на внутрішньому та
зовнішньому фінансових ринках, за умови, що інвесторами виступають існуючі
власники суб’єкта господарювання. Інструментарієм такого залучення є емісія
акцій та розміщення їх на фондовому ринку України та публічні розміщення акцій
(IPO) на фондових ринках зарубіжних країн.
Водночас, акумуляція позикового фінансування здійснюється через
банківське кредитування, залучення інвестицій через емісію боргових цінних
паперів (облігацій на внутрішньому фінансовому ринку та єврооблігації і
кредитних нот за кордоном) та фінансування суб’єкта господарювання через
використання фінансових послуг факторингу та лізингу.
Крім цього, мобілізація залученого капіталу суб’єкта господарювання
здійснюється через комерційне кредитування на умовах післяплати, спонсорське
інвестування (внески спонсорів, надані на безоплатній та безповоротній основі),
механізми державного дотування та субсидування та відстрочення належних
державі платежів підприємств. Вибір конкретних інструментів акумуляції
фінансових ресурсів зумовлюється сукупністю характеристик суб’єкта
господарювання (організаційно-правовою формою господарювання, сформованою
кредитною історією (репутацією надійного / ненадійного позичальника),
фінансовим станом підприємства, відповідністю вимогам виходу на зовнішні
ринки фінансових ресурсів тощо) та умовами зовнішнього макро- та проміжного
середовища функціонування підприємства.
До групи допоміжних фінансових методів, що опосередковано впливають на
процес мобілізації фінансового капіталу підприємств вважаємо за доцільне
віднести стимулювання роботи суб’єктів господарювання шляхом застосування
сукупності санкцій як на мікрорівні (за невиконання персоналом управлінських
рішень у сфері формування капіталу компанії), так і на макрорівні (за порушення
визначених системою державного регулювання правих гри на фінансовому ринку)
і стимулів до підвищення ефективності діяльності управлінського персоналу
підприємств на мікрорівні та ділових одиниць на макрорівні.
Страхування як допоміжний метод фінансового механізму мобілізації
капіталу, з одного боку розширює базу фінансових ресурсів суб’єкта
господарювання у випадку отримання страхових відшкодувань від страховиківпартнерів суб’єкта господарювання, а з іншого є статтею витрат при залученні
фінансових ресурсів комерційних банків, які, як правило, вимагають страхування
предметів застави за рахунок підприємства.
Ще одним методом опосередкованого впливу на процес формування капіталу
суб’єктів господарювання є оподаткування операцій із залучення фінансових
ресурсів, яке може сприяти мобілізації додаткового фінансового капіталу шляхом
запровадження пільгового оподаткування таких операцій; надання податкового
інвестиційного кредиту, податкових канікул тощо, або перешкоджати
розширенню бази фінансових ресурсів підприємств шляхом встановлення
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несприятливих режимів оподаткування, зокрема, оподаткування сум капіталу
мобілізованого суб’єктами господарювання на фондовому ринку та через
банківські фінансово-кредитні установи [3, c. 185].
Зауважимо, що основою нормативно-правового забезпечення процесу
формування капіталу суб’єктів господарювання є конституція України, закони
України та інші нормативно-правові документи, що регулюють порядок
отримання кредитних ресурсів, емісії цінних паперів, положення та інструкції
регулюючих органів, зокрема, НБУ та НКЦПФР. Аналітико-інформаційним
забезпеченням формування капіталу суб’єктів господарювання виступає звітність
підприємства, аналітична інформація Державного комітету статистики та
контрольних і регулюючих органів. Організаційно-методичне забезпечення
залучення капіталу формують структурні підрозділи (відділи, департаменти), що
відповідають за цю ланку фінансової роботи суб’єкта господарювання та їх
методичні рекомендації щодо вдосконалення систем акумуляції фінансових
ресурсів.
Зауважимо, що загалом на процес формування капіталу суб’єкта
господарювання впливає ситуація в міжнародному, державному макро- та
мезосередовищі (безпосередньому його найближчому оточенні). Вплив
міжнародного середовища на процеси мобілізації капіталу вітчизняних суб’єктів
господарювання реалізується через зміни кон’юнктури міжнародних ринків
капіталу, умов лістингу на закордонних фондових біржах та кредитування
зарубіжними банками, а міжнародне регулювання здійснюється опосередковано
через вплив на державне регулювання процесів мобілізації капіталу підприємств,
основою якого є двосторонні договори та міжнародні нормативно-правові
документи, ратифіковані Україною.
До основних макроекономічних чинників, що визначають можливості та
перспективи акумуляції фінансових ресурсів на внутрішньому фінансовому ринку,
на наш погляд, можна віднести характер економіки та економічних процесів
(зокрема, інфляційні / дефляційні процеси), систему оподаткування та якість
економічного законодавства, масштаби державної фінансово-економічної
підтримки окремих галузей, загальну кон’юнктуру національного ринку капіталу,
рівень розвитку банківської системи та фондового ринку країни; внутрішні
інвестиційні процеси, інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість
економіки для зовнішніх інвесторів.
Cучасна організація управління, розуміння сутності системи формування
капіталу підприємства дає змогу оптимізувати процес формування фінансових
ресурсів суб’єктів господарювання з метою стимулювання економічного
зростання, інноваційного розвитку економічної системи держави та забезпечення
добробуту її громадян.
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Постановка проблеми. Динамічний розвиток національної економіки вкотре
підтвердив неможливість її функціонування без ефективного фінансування. В
процесі своєї діяльності підприємства генерують та використовують різні
фінансові ресурси, забезпечуючи їх кругообіг. Саме від фінансування залежить
весь процес виробництва будь якого господарюючого суб’єкта, його
життєздатність та безпека. Тому питання вивчення економічного змісту
фінансування діяльності залишається в центрі уваги багатьох вітчизняних та
закордонних вчених.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансування як категорія
економічної теорії виникла досить давно, а тому в сучасних науковців трактування
її дефініції не викликає особливих суперечок. Стецюк П.А., Шваб Л.І., Гудзь О.Є.
та Кашенко О.Л. зазначають, що сутність дефініції «фінансування» розкривається
через призму головних її взаємозалежних складових:«фінансового забезпечення»
й «фінансових ресурсів», що дозволяє визначити фінансування як процес
забезпечення фінансовими ресурсами підприємства, який здійснюється прямо чи
опосередковано для реалізації місії, завдань й виконання фінансових зобов'язань
господарюючого суб'єкта.
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Виклад основного матеріалу. Ключовим елементом фінансування
виступають у першу чергу фінансові ресурси, без наявності яких весь процес є
неможливим. Базовим аксіономічним положенням, закладеним фундаторами
економічної науки, від якого залежать всі інші процеси, як на макро- так і на
мікрорівнях, є твердження про обмеженість будь-яких ресурсів, у тому числі й
фінансових ресурсів, які, за визначенням Леось О. та Коваль І., є «основним
ресурсом,без якого неможливе функціонування й розвиток компанії» [6, с.120], а
тому і економіки в цілому.
Слід зазначити, що питання обмеженості фінансових ресурсів досить гостро
постало в період глобалізації світової економіки й відіграє ключову роль під час
кризових її коливань. Саме відсутність необхідної кількості та нераціональна
структура фінансових ресурсів призвели до руйнівних наслідків під час кризи
2008 року. Тому оптимальна кількість даних ресурсів на підприємстві є запорукою
його розвитку й ефективного функціонування.
Аналіз наукових підходів до трактування сутності фінансових ресурсів як
базового елемента фінансування діяльності підприємств виявив, що на сьогодні
найбільш актуальними є декілька їх напрямів визначення, а саме: як грошових
коштів; як джерел формування фінансових активів; як капітал-функція; як суми
джерел формування усіх (не лише фінансових) ресурсів підприємства).
Наприклад, Чорна О. трактує поняття капітал як «фінансові ресурси підприємства,
що необхідні для організації його господарської діяльності та використовуються в
господарськомуобігудля одержання відповідних доходів» [14, с.5]. Зауважимо,
щоОпарінВ.М., характеризуючи фінансові ресурси, стверджував, що не всі
грошовікоштиє фінансовими ресурсами, а «лише ті гроші, які «роблять гроші» [8,
с.26-28].
Крім того Кравченко С.А. під фінансовими ресурсами розуміє матеріальне
втілення фінансів як системи економічних відносин [4, с. 7], з чим ми
погоджуємося, адже Точільников Г.М. й Голомб Г.Є. методами й формами
утворення фінансових ресурсів називають доход, тоді як витрати – методи й
форми їх використання [12].
Але Меренкова Л.О. звертає увагу, що для сучасних підходів до трактування
сутності фінансових ресурсів характерним є відсутність конкретизації форми їх
використання: фондової або не фондової. Автор зауважує, що грошові фонди – це
частина коштів, які мають цільове призначення, за допомогою яких здійснюється
забезпечення діяльності й задоволення потреб виробництва, і які включають
статутний фонд, фонд оплати праці, фонд соціального призначення, резервний
фонд та ін. Тоді як в не фондовій формі підприємство використовує фінансові
ресурси для виконання фінансових зобов'язань, в тому числі перед бюджетом,
банками, страховими організаціями та іншими фондами. Саме в не фондовій
формі до суб’єкта господарювання надходять дотації, субсидії, спонсорська
допомога. Тому Меренкова Л.О. вважає, що фінансові ресурси в не фондовій
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формі позбавлені цільової спрямованості.
Хачатурян С.В. під даною категорією розуміє частину коштів підприємства
у фондовій і нефондовій формі, яка формується в результаті розподілу
виробленого продукту, залучається до діяльності підприємства з різних джерел і
спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва [13].
Матвійчук О.Д. визначає фінансові ресурси як грошові кошти, які є сукупністю
власних, позичених та залучених грошових доходів й надходжень підприємства,
що знаходяться у фондовій і не фондовій формах та призначені для забезпечення
процесу розширеного відтворення й виконання інших фінансових зобов’язань
підприємства[7].
Разом з тим, погоджуємося із точкою зору Стецюка П.А., який
аргументовано доводить, що «фондовий характер грошових коштів» не можна
вважати суттєвою рисою фінансових ресурсів, томущо:
– посилання на цільовий характер використання фінансових ресурсів
обмежує сферу використання грошовихкоштів;
– немає принципової різниці між «фондовими» та «не фондовими»
фінансовимиресурсами;
– фонди фінансових ресурсів існують лише завдяки наявності даних
ресурсів, а не навпаки [9, с.20-21].
Крім того, варта уваги дефініція Філімоненкова А.С., який під фінансовими
ресурсами розуміє «власний, позичений і залучений грошовий капітал, який
використовується підприємством для формування своїх активів та здійснення
виробничо-фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу,
прибутку» [11].
Альтернативною є й інша точка зору, яка підкреслює зв'язок та
взаємозалежність фінансових ресурсів з відтворювальним процесом й формами їх
виявлення, що сформульоване колективом
вітчизняних науковців, а саме
фінансові ресурси – це перерозподіл виручки та прибутку, які акумульовані в
цільових джерелах і перетворені у відповідну матеріальну форму, або призначені
для здійснення певних витрат для забезпечення безперервності розширеного
відтворення. На нашу думку, суттєвим недоліком даної дефініції є значне
обмеження можливих джерел фінансових ресурсів, які вбачаються лише у виручці
та прибутку, а тому не розкриває його сутність. Виходячи з цього, погоджуємося з
Кравченко С.А., який основними називає такі ознаки фінансових ресурсів: засоби,
що виступають у грошовій формі; засоби, що є в розпорядженні суб’єкта
господарювання; засоби, які надходять з використанням фінансових методів
мобілізації, тобто що виражають фінансові відносини [4, с. 8].
Таким чином, під фінансовими ресурсами варто розуміти сукупність засобів,
виражених у грошовій формі, що знаходяться у розпорядженні підприємства,
забезпечують виконання фінансових зобов’язань і є умовою функціонування та
розвитку господарюючого суб’єкта.
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Враховуючи аналіз даної дефініції, вважаємо доцільним розширити існуючі
трактування і під фінансовим забезпеченням розуміти взаємозв’язок,
взаємозалежність та взаємоузгодженість форм, методів, принципів та умов
залучення фінансових ресурсів у грошовий обіг суб’єктів господарювання з метою
забезпечення його функціонування та розвитку.
Отже, за визначенням Терещенко О.О. термін «фінансування» характеризує
всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які
включають мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їх еквівалентів та
майнових активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та
капіталодавцями, які з цього випливають (платіжні відносини, контроль та
забезпечення) [10, с. 24]. Це дозволяє характеризувати його як процес формування
грошових активівта капіталу суб’єкта господарювання у всіх його формах.
Разом з тим, виходячи з
необхідності формування змісту
поняття«фінансування», вважаємо за необхідне поглибити його теоретичний
базис, що дозволить висвітлити дефініцію в контексті розвитку економічної теорії.
Зауважимо, що перш за все вплив на формування поняття«фінансування»здійснив
еволюційний розвиток економіки, трансформація якої вносила відповідні зміни у
його сутність. Так, класична школа політичної економії дотримувалась точки зору
на фінансування в площині бачення фінансових ресурсів як «допоміжної функції
другого порядку», неокласики розглядали дане поняття через призму ринку
досконалої конкуренції, тоді як теорія неоінституціоналізму відстоювала
необхідність фінансових посередників в управлінні грошовими потоками.
Варто зазначити, що класична школа політичної економіки, яка здійснила
поглиблення теоретичної сутності багатьох фундаментальних підвалин
економічної
науки,
значний
внесок
здійснила
у
формування
змісту«фінансування», розглядаючи його із точки зору формування фінансових
ресурсів, які у свою чергу вважала «допоміжною функцією другого порядку»,
метою якої є забезпечення підприємства необхідним капіталом для здійснення
інвестицій і підвищення ефективності виробничоїдіяльності.
Таким чином, вважаємо, що під фінансуванням діяльності підприємства
варто розуміти залучення фінансових ресурсів в грошовий оборот
господарюючого суб’єкта, який здійснюється шляхом взаємодії, взаємозв'язку й
взаємозалежності суб’єктів та об’єктів фінансових відносин через механізм
фінансового посередництва.
Сутність фінансування проявляється у її функціях, як знаходяться у тісному
взаємозв'язку із функціями фінансів підприємства, які, полягають у формуванні
фінансових ресурсів, розподілі та використанні фінансових ресурсів, контролі за
формуванням і використанням фінансових ресурсів.
Ґрунтуючись на сутності фінансування, що реалізується шляхом виконання
окреслених функцій, вчені-економісти виокремлюють три види стратегії
фінансування діяльності вітчизняних підприємств:
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— консервативна, що заснована на максимізації оборотного капіталу та
мінімізації короткострокових зобов’язань і має свої переваги (забезпечується
високий рівень ліквідності) та недоліки (втрачаються доходи),алемаксимального
ефекту набуває під час інфляції або доступу до дешевих довгострокових кредитів;
— агресивна, при застосуванні якої існує високий ризик втрати
ліквідності, хоча вона і не пов’язана з великими витратами, оскільки стосується
покриття поточних активів поточними зобов’язаннями у період максимальної
потреби в грошовихкоштах;
— гнучка стратегія є найризикованішою, оскільки потребує
максимального доходу і для «цього готова піти на все».
Варто зауважити, що вітчизняні науковці, серед яких Забарна Е.М., Кула
М.В. [2, с. 64], Галютіна А.В. [1] дотримуються «п'ятиелементної системи
фінансування», що є основою економіки ринкового типу і включає
самофінансування, пряме фінансування через механізм ринку капіталів,
банківське кредитування, бюджетне фінансування, взаємне фінансування
господарюючих суб’єктів.
Розвиток ринкової економіки вплинув також і на еволюцію базових методів
фінансування, які зазнали певних перевтілень. Тому Н. Карпишин наголошує, що
у діяльності суб’єктів ринку дуже рідко використовують лише один елемент
фінансового забезпечення, а в більшості випадків оптимально поєднують різні
форми. Кожен економічний суб’єкт формує власну модель фінансового
забезпечення, якою визначає склад і структуру джерел фінансування й відповідні
форми руху коштів [3].
Ключовим елементом системи фінансування є самофінансування, що
передбачає фінансування діяльності підприємства за рахунок власного
генерованого прибутку, а тому власники господарюючого суб'єкта завжди мають
вибір між:
– повним вилученням отриманого у звітному періоді прибутку з метою
його споживання або інвестування в іншіпроекти;
– реінвестування прибутку в повному обсязі в діяльністьпідприємства;
– комбінацією перших двох варіантів, суть якого полягає у
перегрупуванні сукупного доходу з метою отримання дивідендів й реінвестування
прибутку [2, с. 64;92].
Використання прямого фінансування через механізм ринку капіталів
дозволяє виокремити дві схеми мобілізації фінансових ресурсів, що передбачає
дольове та боргове фінансування. Дольове фінансування передбачає отримання
додаткового фінансового ресурсу шляхом продажу акцій, збільшення власників
підприємства, або додаткових вкладів від існуючих власників. При борговому
фінансуванні господарюючий суб’єкт проводить емісію строкових цінних паперів,
що надають право їх держателям на довгострокове отримання поточного прибутку
та повернення наданого капіталу у відповідності до умов, які визначені при
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організації даної облігаційної позики. Як зазначають Е.М. Забарна і М.В. Кула;
порівняно з самофінансуванням ринок капіталівяк джерело обґрунтованого
фінансування конкретної компанії практично «безодня» [2, с. 64-72]. Разом з тим
на практиці через особливості фондового ринку України некожнепідприємство
може використовувати ринок капіталів для залучення додаткових
джерелфінансування.
Іншим елементом системи фінансування є банківське кредитування, що має
широке цільове направлення і може бути залученим для фінансування діяльності
підприємства в різноманітних видах на коротко-, середньо- та довготерміновий
період [5, с. 133]. Варто зазначити, що глобалізація національної економіки та
розширення ринків створили умови для кредитування підприємств не лише
вітчизняними банками, а й банківськими структурами інших країн-партнерів,
особливо при кредитуванні спільних підприємств з участю іноземного капіталу.
Бюджетне фінансування як елемент системи фінансування є найбільш
бажаним методом фінансування розвитку підприємства, яке передбачає отримання
дешевих фінансових ресурсів із бюджетів різних рівнів за рахунок спеціальних
фондів та програм. Пріоритетність даної форми фінансування полягає у її
відносній дешевизні, можливості неповерненості й низької якості контролю з боку
відповідних перевіряючих державних органів за якістю та цільовою
направленістю використання фінансових ресурсів. Але варто зауважити, що
нестабільність політичної та економічної систем України, постійний дефіцит
державного бюджету створюють умови для динаміки зменшення доступу до
бюджетних асигнувань як джерела фінансування діяльності підприємства.
Взаємне фінансування як елемент системи фінансування виникає в процесі
здійснення господарських зв’язків різних підприємств, що мають договірні
відносини, які діють на умовах відстрочки оплати [2, с. 66-71]. На відміну від
попередніх елементів системи фінансування, що мають стратегічне значення,
взаємне фінансування виступає складовою частиною короткострокового
фінансування поточної діяльності, величина фінансових ресурсів яких залежить
від взаємоузгодженості підприємств-партнерів, їх фінансової репутації, досвіду
співпраці, а також гнучкості та розгалуженості банківської системи.
Отже, фінансуванням є процес забезпечення фінансовими ресурсами
грошового обороту господарюючого суб’єкта на засадах виконання
ресурсоутворюючої, розподільчої, контролюючої функцій та реалізації однієї із
стратегій: консервативної, агресивної або гнучкої.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНСТРУКТИВНІ НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сутність конструктивні напрямки адаптації світового
досвіду інвестування підприємств в Україні. Окреме місце виокремлено
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періодизації інвестиційної політики групи високорозвинутих країн в період після
1945 р. Досліджено, елементи інвестиційної політики країн ЦСЄ. Зокрема, з
опрацьованого зарубіжного досвіду, визначено заходи, що мають стати дієвими
інструментами стимулювання інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестування, інвестиційна діяльність, підприємницька
діяльність, класифікація інвестицій, інвестиційний ринок.
Розвиток аграрного сектору економіки є важливим глобальним завданням
людства, що актуалізується в умовах загострення продовольчої кризи і росту цін
на продовольство. В контексті цього Україна часто розглядається, як держава із
найменш реалізованим потенціалом виробництва. Активізація інвестиційної
діяльності в таких умовах є важливим завданням державної політики, покликаної
створити сприятливий інвестиційний клімат і забезпечити умови для
максимальної ефективності залучення й освоєння інвестицій [9, с. 38].
Ціллю статті є дослідження конструктивних напрямкв адаптації світового
досвіду інвестування підприємств в Україні.
Теоретико-методичні основи оцінювання інвестиційної привабливості
підприємства, технології та методи управління інвестиційною діяльністю,
напрями її розвитку розглядали у своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні вчені,
як: Г. Александер, Дж. Бейлі, М.С. Герасимчук, А.С. Гальчинський, А.Ф. Гойко, Р.
Дорнбуш, І.М. Крейдич, О.В. Кухленко, Т.В. Майорова, П. Массе, П.П. Микитюк,
В.М. Нижник, А.А. Пересада, В.В. Стадник, В.Г. Федоренко, О.В. Феєр, С. Фішер,
Е. Хансен, Н.А. Хрущ, Н.І. Чухрай, У. Шарп, В.Я. Шевчук, Р. Шмалензі та ін.
Інвестиційна політика за словами В. О. Ковальчука є комплексом правових,
адміністративних та економічних заходів держави, спрямованих на поширення та
активізацію інвестиційних процесів [5]. Зважаючи на таке визначення, в процесі
аналізу світового досвіду інвестиційної діяльності доцільно визначити, які саме
заходи забезпечили результат і за рахунок чого. Окрім цього, варто визначити те, в
яких умовах вони застосовувалися і чи матимуть такий же самий вплив в Україні
за сьогоднішньої ситуації. Серйозною помилкою багатьох науковців і практиків є
проектування зарубіжного досвіду сприяння інвестуванню в України без
врахування історичного аспекту. Оскільки, виходячи із точки зору історичних
умов у тих, країнах, досвід яких розглядається, інструменти інвестиційної
політики змінювалися в залежності від зміни макроекономічної ситуації. Загалом,
інвестиційна політика в західних країнах після закінчення ІІ світової війни
пройшла декілька етапів розвитку (табл. 1.).
На другому етапі зросло значення екологічної політики, НТП та виникла
потреба енергозаощадження. Ці сфери стали основними напрямами інвестування.
З метою спрямування інвестицій в потрібному напрямку уряди застосовували такі
стимулюючі інструменти як податковий кредит для підприємств, що здійснюють
НДДКР чи купують високотехнологічне обладнання із тривалим терміном
експлуатації. Не менш результативними були адміністративні штрафні заходи в
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визначених напрямках. Держава у багатьох секторах виступала основним
ініціатором інвестицій або й головним інвестором. Це відбувалося в умовах
наукоємного виробництва, коли високотехнологічне обладнання в своїй більшості
було недоступне приватному капіталу. В умовах інформатизації та
комп’ютеризації економіки, держава втратила першість в НТП. Як наслідок
акценти інвестування були зміщені в напрямку до заохочення приватних
власників капіталів. При цьому держава не лише обмежила державне
фінансування і провела приватизацію ряду підприємств, але й зменшила обсяги
непрямої підтримки доходів та стимулювання інвестиційної діяльності.
Світовий досвід свідчить, що в сучасних умовах господарювання
неефективно мати одне джерело фінансування. Так, зараз на кредитному ринку
США йде жорстка боротьба за клієнтуру. Приватні банки готові іти на пільгові
умови, вести бухгалтерський облік на фермах, надавати консультативні послуги з
оплати податків і т.д. Це дозволяє їм активно функціонувати, перш за все на ринку
короткострокового кредиту. [3, с. 66].
Слід зауважити, що в управлінні інвестиційним процесом велике значення
має амортизаційна політика, якій відводиться пріоритетне значення у
стимулюванні інвестування таких країн, як Франція, Німеччина, Великобританія.
Амортизаційне законодавство цих країн крім традиційного рівномірного списання
амортизаційних відрахувань передбачає використання прискорених норм
амортизації. Ціллю даного методу є стимулювання інтенсивного оновлення
засобів виробництва і подолання морального зносу технічних засобів.
Застосування прискорених норм амортизації здійснюється також і у в США,
Японії, Італії та інших країнах. У Німеччині дозволяється списання 40 % витрат на
придбання нового обладнання в перший рік експлуатації [5, с. 88].
Досить протекціоністським по відношенню до інвесторів є законодавство
Італії. Основними засобами стимулювання є субсидії, податкові та кредитні
пільги. Зокрема, компанії, створені для діяльності в сфері сільського господарства
півдня, на 10 років звільняються від сплати податку на прибуток та місцевого
аналогу цього податку. Прибуток від іноземних інвестицій, що було
реінвестовано на південь країни, також звільняється від ряду інших місцевих
податків. Інвестори, які придбавають землю у даному регіоні для будівництва
виробничих сільськогосподарських об’єктів, звільняються від реєстраційного,
іпотечного та земельного податків [4, с. 54].
Отже, узагальнюючи інформацію, можна стверджувати, що в розвинутих
країн, інвестиційні процеси, в першу чергу визначаються кон’юнктурою ринку,
особливостями щодо розміру і джерел фінансування інвестицій, які здійснюються,
переважно, за рахунок приватного капіталу (внутрішнього та іноземного); прямого
бюджетного фінансування; непрямих бюджетних дотацій приватних
капіталовкладень (через податкові пільги та інвестиційні кредити); інвестицій із
суспільних та благочинних фондів [5, с. 50].
428

Таблиця 1. Періодизація інвестиційної політики групи високорозвинутих
країн в період після 1945 р.

ІІІ етап,
Кінець 1970-х рр. по
сьогодні.

ІІ етап,
Середина 1950-х – кінець 1970-х рр.

І етап,
1945-середина 1950-х рр.

Етап, час

Ключові аспекти інвестиційної політики на визначеному етапі
 податкова політика спрямована на збільшення питомої ваги самофінансування
інвестицій (США);
 запровадження податку на корпорації, що диференціює ставки оподаткування
розподіленого і нерозподіленого прибутку (Великобританія);
 створення спеціального фонду для фінансування інвестицій стратегічних галузей
(Німеччина);
 використання методів прискореної амортизації;
 частка державних коштів у валових інвестиціях більша, ніж 30 %,
найінтенсивніше інвестуються кошти в інфраструктуру (Франція);
 безвідплатні допомоги для фінансування інвестицій у сільське господарство,
суднобудування, видобувну промисловість і житлове будівництво;
 адміністративно-правова нормалізація державного регулювання інвестиційної
діяльності, її галузевої та регіональної структури, використання анти циклічних
заходів для стабілізації приватних інвестицій.
 посилення антициклічного регулювання інвестицій за рахунок варіювання
доходів і витрат державного бюджету, функціонування спеціальних антициклічних
фондів, зміни ставки корпоративного і прибуткового податків, застосування
інвестиційних дотацій та інвестиційних премій;
 запровадження семивідсоткової податкової знижки на капіталовкладення в
устаткування виробничого призначення із тривалим терміном експлуатації (США);
 стимулювання НТП за рахунок субсидування НДР та інноваційних процесів у
приватному секторі, бюджетного фінансування фундаментальних досліджень,
надання пільг підприємствам, що здійснюють НДР (США, Японія, Німеччина,
Франція, Великобританія, Італія);
 часткове виключення витрат на НДДКР із бази оподаткування (США,
Великобританія, Італія, Канада, Швеція);
 стимулювання НТП у дрібному та середньому бізнесі за рахунок встановлення
амортизаційних пільг, зниження ставок прибуткового оподаткування, зниження
ставок податку на приріст капіталу та на доходи від операцій із цінними паперами
(США, Японія, Великобританія);
 заохочення інвестицій в енергоощадні технології за рахунок: контролю витрат за
енергоспоживанням, введення податкових пільг компаніям, що інвестують у
енергозбереження;
 заохочення інвестицій в природоохоронну діяльність за рахунок введення
системи штрафів і податкових пільг.
 головні зусилля стали спрямовувати на створення у фінансовій і кредитногрошовій сферах умов, необхідних для розгортання приватної підприємницької
ініціативи і підвищення ефективності власне ринкового механізму інвестування;
 повністю скасовувалася податкова знижка на інвестицій (США);
 збільшувалися терміни списання багатьох видів устаткування, обладнання,
приміщень;
 роздержавлення і приватизація (Великобританія, Німеччина, Японія);
 скорочення державних витрат на НДДКР, зниження ставки податкового кредиту
на приріст НДДКР.
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При цьому використовуються різні методи державного стимулювання
інвестиційних процесів – податкові, амортизаційні, кредитні тощо. Широко
використовуються податкові канікули, податкові інвестиційні відрахування і
податкові інвестиційні кредити для стимулювання виробничих капіталовкладень,
враховуючи при цьому економічну ситуацію та необхідність розвитку тих або
інших галузей [7, с.15].
Окремою групою країн, досвід розвитку інвестиційної політики яких в
найбільшій мірі може бути використаний Україною є країни Центральної та
східної Європи (ЦСЄ), які пройшли схожий шлях від командно- адміністративної
до ринкової економіки. При цьому, завдяки інвестуванню вони забезпечили
трансформацію виробничо-господарської системи, отримали високі показники
соціально-економічного розвитку і більшість з них стала членами Європейського
Союзу. Елементами інвестиційної політики, які стали ключовими в процесах
стимулювання інвестиційної діяльності були питання залучення інвестицій,
податкової інвестиційної політики, сприяння розвитку НДДКР і оновленню
матеріально-технічного забезпечення, приватизації, вільних економічних зон
(табл. 2.).
Результатом стимулювання інвестування в країнах ЦСЄ стало суттєве
збільшення обсягів інвестування, особливо у стратегічно важливі сфери,
трансформація структури інвестування в плані збільшення частки фінансових
інвестицій. Важливим результатом стало формування розвиненої ринкової
інфраструктури. Загалом, зі вступом країн ЦСЄ-9 до ЄС найбільше зростання
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) порівняно з періодом до вступу відбулося у
сільському господарстві (більш ніж утричі). Найбільшої динаміки залучення ПІІ у
сільське господарство досягла Чехія — у 17 разів [6, с. 50].
Отже, заходи стимулювання інвестиційної діяльності в країнах ЦСЄ були
комплексними і передбачали дію різних механізмів – починаючи від лібералізації
інвестиційної діяльності на законодавчому рівні, приватизації на справедливій
основі, і закінчуючи податковими та інвестиційними пільгами.
Серед інших країн, чий досвід інвестування може становити інтерес для
України варто виділити великі країни Латинської Америки (Бразилію, Аргентину,
Мексику), а також країни, що характеризуються одними із найвищих темпів
приросту ВВП і обсягів виробництва продукції – Китай та Індію.
Особливістю інвестиційної політики латиноамериканських країн є їх перехід
від жорсткої централізації управління інвестиціями до лібералізації інвестиційних
ринків, що проявилося у приватизації державних підприємств, в тому числі в
сільському господарстві, дерегулювання інвестиційної сфери та створення
пільгових умов для підприємств, що залучають іноземні інвестиції.
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Таблиця 2. Елементи інвестиційної політики країн ЦСЄ
Таблиця
1.2.
Сфера
Залучення

Країна – основні положення
Польща: іноземним інвесторам надано право створювати компанії та купувати
інвестицій
акції приватного сектору, вивозити за кордон отриманий прибуток, а також
кошти одержані в результаті націоналізації або експропріації активів,
легалізувати банківську діяльність шляхом створення спільних підприємств
тощо. Створене Державне агентство закордонних інвестицій надає інвесторам
інформацію про потенційних вітчизняних та іноземних партнерів, гарантує
обслуговування іноземних інвесторів і т. д. [170, с. 133],
Сприяння
Угорщина: надання митних та податкових пільг для інвестицій в обсязі 25– 50
розвитку НДДКР % залежно від галузі і регіону інвестування, що здійснюються у проекти,
і оновленню
пов’язані з виробництвом продукції, передбачають розширення й оновлення, а
матеріальнотакож створення робочих місць. Для малого й середнього бізнесу ставка може
технічного
бути збільшена ще на 20 %.;
забезпечення
Румунія: від сплати мита звільняється імпорт устаткування, обладнання,
контрольно-вимірювальних приладів, програмних продуктів;
Польща: іноземні інвестори звільняються від сплати мита на обладнання, яке
придбане за кордоном протягом перших трьох років діяльності; компенсується
ПДВ, сплачений від вартості імпортованих основних засобів, що
зараховуються, як внесок у статутний капітал; застосовується система 50 %го оподаткування підприємств у спеціальних економічних зонах;
Болгарія: іноземні інвестори звільнюється від сплати ПДВ [12];
Чехія: надається повне (для новостворених підприємств) або часткове (за
умови розширення виробництва) звільнення від податку з доходу на 5 років
для інвестицій у виробництво та сферу прогресивних технологій, які мають
великий експортний потенціал; [122,с. 67]
Приватизація
Польща: процеси приватизації державних підприємств ґрунтуються на
реституції у поєднанні із методами капіталізації та ліквідації. Дозвіл на
придбання нерухомості на території країни не вимагається;
Угорщина: пріоритет в процесі приватизації надавався зовнішнім інвесторам,
сектор послуг не мав жодних обмежень для продажу іноземним компаніям;
[122, с. 73]
Оподаткування Всі: Зменшення рівня податків та обов’язкових платежів у середньому на 1,2
%. Для залучення іноземного капіталу передбачається зниження ставок
оподаткування прибутку з одночасним зменшенням податкових пільг;
Словенія: знижено податок на прибутки корпорацій з 40 % до 29 %; звільнено
від сплати податків терміном на п’ять років промислові підприємства, які
мають зареєстрований капітал у сумі 5 млн. євро і отримують 60 % прибутку
від експорту; підприємств із капіталом 2,5 млн. євро, якщо вони розташовані в
регіоні, де зареєстроване безробіття перевищує 15 %, а також підприємств з
капіталом у сумі 1,5 млн. євро, які працюють у певних сегментах сфери послуг;
додаткове звільнення на п’ять років від сплати 50 % податку на прибуток
підприємств, основні доходи яких зростали щорічно протягом перших п’яти
років за рахунок іноземних інвестицій у обсязі 5 млн. євро [122, с. 199]
Вільні
Польща: створено 14 вільних економічних зон, із пільговими умовами
економічні зони залучення інвестицій, в межах яких реалізується понад 650 інвестиційних
проектів, вартістю ё4,8 млрд. дол., створено понад 63 тис. робочих місць і
надано податкових пільг в обсязі 483 млн. дол. [76, с. 55]
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Значні здобутки в цьому плані було досягнуто Бразилією, для якої в процесі
реформ стали характерні: невисокі податкові ставки та широке використання
прогресивних методів нарахування податку; використання приватизації як
способу стимулювання економіки, а не переділу власності; ліберальна
зовнішньоторговельна політика.
Мексиканський досвід правового стимулювання залучення інвестицій
цікавий для України з точки зору двох аспектів: так само, як і Україна, Мексика
не належить до високорозвинутих країн, проте, вона є членом однієї із
найбільших регіональних зон вільної торгівлі –Північноамериканської зони
вільної торгівлі. Другий аспект варто розглядати в контексті євроінтеграційних
амбіцій України.
Дослідження інвестиційної політики Індії та Китаю також засвідчили
успішність підходів, застосованих ними в процесі проведених реформ. Так, Індія,
в середині 1990-х рр. була визнана країною із найвищим показником окупності
вкладеного капіталу. В аграрній сфері такого ефекту було досягнуто за рахунок
скорочення податкових ставок на засоби виробництва та запровадження
додаткових можливостей щодо прискореної амортизації засобів виробництва, а
також дозволу підприємствам імпортувати вживане устаткування для потреб
виробництва [4, с. 58].
Китай на початку 1990-х рр. для залучення іноземних інвестицій здійснював
політику, що мала дискримінаційний курс відносно внутрішніх інвесторів. Так,
іноземним інвесторам надавалися вищі тарифні та податкові пільги, закордонні
підприємці – етнічні китайці мали додаткові преференції. Поступова еволюційна
трансформація системи суспільних відносин та інституцій, що передбачала
формування ринкових відносин спочатку в певному відокремленому сегменті
економіки з поступовим його розширенням, дозволяючи здійснювати поступову
лібералізацію з одночасною взаємодією традиційної та ринкової економічних
систем
[1, с. 391] дозволила
сформувати систему виробництва
здатну
задовольнити не лише внутрішній попит на продовольство, але й захопити значну
частку світового ринку продовольства.
Оцінюючи інвестиційну політику України, відмітимо її несистемність і
низький рівень реалізації основних положень, які, на відміну від вищенаведеного
досвіду не мали чіткої мети здійснення. Так, за 1991-2006 рр. було прийнято
чотири Закони України, спрямовані на створення сприятливих умов для іноземних
інвесторів, суть яких полягала в створенні сприятливих умов для залучення
коштів в економіку. При цьому, конкретних механізмів стимулювання припливу
інвестицій в законах прописано не було. Їх основні положення стосувалися
спрощення процедурних і бюрократичних питань, гарантування збереження
інвестицій та декларування ряд у інструментів інвестиційного стимулювання,
серед яких: участь держави у розробці інвестиційних проектів, фінансування
(співфінансування) інвестиційних проектів за рахунок коштів державного та
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місцевих бюджетів, повне або часткове компенсування відсотків по кредитах,
отриманих для реалізації інвестиційних проектів.
Окрім цього, в законодавстві не було прописано дієвих механізмів
стимулювання інвестування на умовах інноваційності, а також відновлення
виробничого, трудового та соціального потенціалів. Не передбачалося жодних
заходів для забезпечення пришвидшення оновлення матеріально-технічного стану
агроформувань. Зокрема, в Законі України “Про систему інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу України” [8, с.464] серед інструментів
державної підтримки інженерно- технічного забезпечення АПК України, найбільш
чітко було задекларовано кредитні пріоритети технічного переоснащення
виробництва в плані компенсації чи фінансування за рахунок бюджету відсоткової
ставки. Проте, така підтримка, зважаючи на кризу фінансово-кредитної системи
і слабкого рівня її співпраці із агровиробниками не може забезпечити бажаного
рівня матеріально-технічного оновлення виробничого потенціалу.
Таким чином, в Україні склалася ситуація, коли навіть прописані в
законодавчих та нормативних документах механізми стимулювання інвестиційної
діяльності не діють через брак бюджетних коштів або через кризовий стан
фінансово-кредитної системи. Виходячи із цього, на основі опрацьованого
зарубіжного досвіду, дієвими інструментами стимулювання інвестиційної
діяльності повинні стати наступні заходи:
 по прикладу Словенії, суми, інвестовані у виробничу сферу повинні
частково оподатковуватися на пільгових умовах, а за умови інвестування у
депресивні регіони чи стратегічно важливі для країни галузі – у повному обсязі;
 по прикладу високорозвинених країн із ринковою економікою для
прискорення інноваційного оновлення матеріально-технічного стану, основні
засоби повинні підпадати під норми прискореної амортизації;
 по прикладу Італії, кошти іноземних інвесторів, що були реінвестовані
депресивних регіонів повинні повністю звільнятися від оподаткування;
 по прикладу Великобританії, інвестиції у НДДКР та будівництво споруд
виробничого призначення повинні або не оподатковуватися (за умови їх
стратегічного значення) або підпадати під дію податкової пільги;
 по прикладу Канади, Великобританії та Ірландії, податкові знижки на
використання техніки повинні диференціюватися відповідно до її віку: нове
обладнання не повинно оподатковуватися, обладнання із терміном експлуатації 1
рік повинно підпадати під податкову знижку, розміром 50 %, 2 роки – 25 % і т.д;
 по прикладу США, потрібно дозволити включати в поточні витрати або
повністю списувати протягом року деякі види вкладень в засоби виробництва
тваринництва, охорони і відновлення ґрунтів, розвитку інфраструктури
продовольчого ринку тощо;
 по прикладу США. Потрібно налагоджувати прямі контакти із
виробниками кращих зразків техніки з метою отримання пільгових умов
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кредитування процесу придбання техніки вітчизняними виробниками.
Таким чином, розглянувши досвід іноземних країн у сфері інвестування
можна зробити певні висновки та узагальнення. Зокрема, підходи до залучення
інвестицій у галузь дуже різняться та залежать від цілей, які ставить перед собою
та чи інша країна. Так, окремі країни, які визначили для себе залучення іноземного
капіталу як безумовний пріоритет та відштовхуючись від цього створили для
іноземних інвесторів умови подекуди навіть кращі, ніж для вітчизняних
підприємців. Окрім цього, вдале застосування податкових пільг, політики
відшкодування кредитів, сприяння інвестуванню в НТП, амортизаційної політики
можуть стати дієвими чинниками в процесі оновлення виробничого потенціалу
галузі на новій інноваційній основі.
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В статті розглянуто сутність оборотних активів підприємства і
структура джерел їх формування. Досліджено напрями формування та
використання оборотних коштів підприємствами. Відображено вплив
ефективного управління процесом формування та використання оборотних
коштів на діяльність підприємств.
Ключові слова: оборотні кошти, оборотні активи, джерела формування
оборотних коштів, управління оборотними коштами, структура оборотних
коштів підприємств.
У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим наслідком
кризових явищ є гостра нестача джерел фінансування оборотних коштів та не
оптимальна їх структура, що супроводжується низьким рівнем використання
оборотного капіталу. Зауважимо, що в умовах економічних перетворень
забезпечення підприємств достатнім обсягом активів оборотного характеру є
надзвичайно важливим, так як результати їх діяльності, що впливають на розвиток
економіки країни, залежать від ефективності управління процесом формування і
використання оборотних коштів.
Розробки у сфері управління оборотними коштами знайшли своє
відображення в монографіях цілої низки закордонних вчених, таких як: І. Ансофф,
Ю. Брігхем, Б. Коласс, Ю. Мездріков, В. Хохлов. Серед вітчизняних вченихекономістів, які присвятили свої праці даному питанні, відмітимо С. Гоцуляк, В.
Зянько, В.Кігеля, А. Руденка, Л. Лахтіонову,Є. Хрипуновута інших.
Метою статті є висвітлення теоретичних засад управління оборотними
активами, їх структури та напрямів оптимізації управління оборотними коштами.
Підприємство, як суб’єкт господарювання в державі, своєю ефективною
діяльністю сприяє підвищенню її конкурентоспроможності, а складова його
виробничої діяльності – оборотні кошти – дозволяє забезпечити необхідний рівень
управління. Удосконалення управління, грамотне розуміння суті, значення, місця
оборотних коштів в системі економічних категорій, поліпшення їх організації
вимагає детального дослідження ряду теоретичних питань.
Проте окремі аспекти використання оборотних коштів на підприємствах
потребують постійного удосконалення. Зокрема в ході ринкового розвитку
виробництва необхідною умовою підвищення ефективності використання
обігових коштів є продумане економічне визначення потреби в них [3].
Зазначимо, що оборотні активи - це грошові кошти і їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні а також інші активи підприємства, призначені для
реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців із
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дати складання балансу.
В економічнійлітературііснуютьінші погляди на сутністьоборотнихактивів.
Одніекономіститрактуютьїх
як
"грошовікошти"
авансовані
в
оборотнівиробничіфонди та фондиобігу", іншівважають, щооборотніактиви цечастинакапіталупідприємства, вкладена в йогопоточніактиви, абоцекошти,
авансовані для створенняоборотнихвиробничихактивів та активівобігу. Але
оборотніактививключають як матеріальні, так і грошовіресурси. Тому
ототожнюватиїхтільки з грошовими коштами економічно не обґрунтовано.
Розглянемо, що оборотні кошти (оборотний капітал) – це вартість, яка
авансується підприємством на створення оборотних виробничих активів та
оборотних активів у сфері обігу і забезпечує їх безперервний кругообіг.
На підприємстві організація процесу управління оборотними коштами
включає:
– визначення складу та структури оборотних коштів;
– визначення потреби підприємства в оборотних коштах;
– визначення джерел фінансування оборотних коштів;
– розпорядження та маневрування оборотними коштами;
– відповідальність за зберігання та ефективне використання оборотних
коштів.
Склад оборотних коштів – це сукупність окремих елементів оборотних
виробничих фондів і фондів обігу. Структура оборотних коштів – це частка
вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній
сумі оборотних коштів.
Структура оборотних коштів має значні коливання в окремих галузях
народного господарства. Вона залежить від складу і структури витрат на
виробництво, умов поставок матеріальних цінностей, умов реалізації продукції,
умов проведення розрахунків тощо.
Для оптимізації складу та структури оборотних коштів можна запропонувати:
1) зниження питомих витрат матеріалів і палива без шкоди для якості
продукції (товарів, робіт, послуг);
2) більш широке використання місцевих матеріалів, а також заміна дорогих
матеріалів більш дешевими [2].
Розпорядження та маневрування оборотними коштами охоплює всі процеси
пов’язані з організацією поставок, поліпшенням роботи транспорту та
прискоренням доставки матеріальних цінностей на склади та у виробництво. Тож
на етапі розпорядження та маневрування ефективними заходами можуть
вважатися:
1) упорядкування складського господарства, ліквідація наднормових запасів
та доведення їх до необхідного мінімуму;
2) підвищення продуктивності праці та, як наслідок, зниження витрат на
складуванню та зберіганню матеріалів;
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3) раціональне використання вантажно-розвантажувального обладнання,
транспортних засобів та складських площ.
Відповідальність за зберігання та ефективне використання оборотних коштів
передбачає встановлення систематичного контролю за їх збереженням та
використанням за допомогою ревізій і обстежень на основі статистичних даних,
оперативної та бухгалтерської звітності [4].
Розвиток ринкових відносин супроводжується суттєвими зрушеннями в
складі і структурі джерел формування оборотних активів. Одним із головних
показників, що характеризує фінансову стійкість підприємств, є величина
власного капіталу (власних коштів). Власні кошти відіграють головну роль в
організації кругообігу фондів, тому що підприємства, які працюють на основі
комерційного розрахунку, повинні володіти певною майновою та оперативною
самостійністю, щоби вести справу рентабельно і нести відповідальність за
рішення, які приймають.
Власний капітал підприємства включає різні за економічним змістом,
принципами формування і використання джерела фінансових ресурсів, основними
серед яких є: статутний фонд (капітал), нерозподілений прибуток, спеціальні
фонди і цільове фінансування, резервний фонд, який утворюється з прибутку
відповідно до статутних документів[1].
Якщо б підприємства мали власні оборотні кошти в розмірах, що покривають
усю суму затрат на виробництво продукції, то ці кошти після повернення до
господарства в грошовій формі при реалізації продукції залишались би протягом
тривалого періоду часу практично вільними. їх лише поступово використовували
б у процесі виробництва в міру виникнення додаткової потреби, що означало б
нераціональне їх використання.
Додатково можна виділити такі шляхи підвищення ефективності
використання оборотних коштів, що безпосередньо не відносяться до процесу
управління ними:
а) впровадження у виробничий процес передових досягнень науковотехнічного прогресу;
б) поліпшення організації виробництва з точки зору забезпечення ритмічної
роботи та ліквідації простоїв;
в) застосування більш прогресивних форм та систем оплати праці;
г) систематизація інформаційних потоків та автоматизація управлінських
процесів [5].
Наслідком впровадження ефективної політики управління оборотними
активами мають стати:
- забезпечення безперебійної роботи підприємства;
- зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат
на їх фінансування;
- прискорення обороту оборотних активів;
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- максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності.
Отже, оборотні кошти підприємств займають значну частку у загальній сумі
активів. Наявність у підприємства достатнього обсягу оборотних коштів та їх
оптимальна структура – необхідні передумови для його нормального
функціонування та фінансової стійкості в умовах ринкової економіки. Тож
ефективне використання оборотних коштів відіграє значну роль у досягненні
підприємством високих результатів діяльності.
При визначенні напрямків удосконалення процесу управління оборотними
активами потрібно враховувати не тільки стадії їх обігу, але й особливості
кожного окремо узятого етапу. Відтак значна кількість заходів щодо підвищення
ефективності використання оборотних активів дозволить підприємству
сформувати політику управління ними з урахуванням як наявного обсягу ресурсів,
так і планів подальшого розвитку.
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Є.В. Ковальський
здобувач освітнього ступеня "магістр" ВТЕІ КНТЕУ
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Розкрито основні складові процесу планування, вплив його на виробничі процеси в
діяльності підприємств. Показано що сучасне планування має оперувати в якості
вихідних не фактичними даними з попереднього періоду, а показниками, що
характеризують встановлені цілі в майбутньому. Досліджено взаємозв’язок між
плануванням та управлінням виробничою діяльністю підприємства.
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Ключові слова: планування, виробнича діяльність, принципи, комерційна
діяльність, ринкова економіка.
Постановка проблеми. В умовах економічної кризи кожне підприємство,
незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у своїй
господарській діяльності повинне керуватися принципами самоокупності та
самофінансування, тому актуальності набуває наукова обґрунтованість
формування планів та ефективність використання ресурсів підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження
розвиток перестрахування було здійснено багатьма дослідниками як вітчизняними
так і закордонними, серед яких слід відзначити: В. Д. Базилевича [7], С. С. Осадця
[8], К. Е Турбіну [9], В. В. Шахова [10], К. Пфайффера [6]; О. В. Козьменко [3], А.
О. Бойка [4], О. М. Пахненко [5] та ін.
Викклад основного матеріалу. Господарювання за ринкових умов часто
пов’язане із невизначеністю та непередбаченими обставинами, що суттєво
підвищує значення планування всіх сторін діяльності організації. Основна
проблема полягає у тому, що результат від прийняття того чи іншого рішення
залежить від невідомої ситуації. Неточності і прорахунки в планах, яких може
допустити людина, що приймає рішення, чреваті втратами для підприємства [1.
с.277].
Динамічність середовища існування організації вимагає застосування
творчого підходу до обліку, планування, аналізу та контролю, надання
виробничим підрозділам максимально можливої самостійності, права прийняття
рішень з врахуванням конкретної ситуації.
Сучасне планування має оперувати в якості вихідних не фактичними даними
з попереднього періоду, а показниками, що характеризують встановлені цілі в
майбутньому [2. с.105].
Планування – закономірний результат пошуку людським суспільством
найбільш раціональних і ефективних інструментів та способів свого історичного
розвитку й виживання.
Планування виробничої і комерційної діяльності необхідно для всіх
організаційно-правових форм підприємств. Діяльність підприємства без плану –
реакція на події, які відбуваються, діяльність на основі плану – реакція на
передбачувані та заплановані явища [3. с.38].
У науковій літературі планування визначається як процес встановлення
місії, цілей і стратегії розвитку організації (підприємства) [4.с.69].
В умовах невизначеності зовнішнього середовища одним з головних завдань
керівництва будь - якого суб’єкта господарювання є найбільш точне визначення
того, що саме виготовляти та продавати на ринку.
Отже система планування є основою організації діяльності та управління
підприємством, базою для розроблення та прийняття життєво важливих для нього
рішень. Чим вищий рівень невизначеності, що породжується нестабільністю, тим
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більш вагомою є роль планування [5.с.158].
Численні дослідження зв’язку між плануванням та результативністю
діяльності підприємства показали, що планування на підприємстві, зазвичай,
означає вищі доходи, більші прибутки та загальне поліпшення фінансовоекономічного стану підприємства [6.с.14].
Можна стверджувати, що в умовах ринкової економіки та її подальшого
розвитку планування було, є і залишатиметься провідною ланкою всіх систем
управління виробного-господарською діяльністю підприємств.
Взаємозв’язок між плануванням та управлінням діяльністю підприємства
можна представити у вигляді схеми (рис. 1).
У сучасному менеджменті [7. с.252] виділяють загальні функції
менеджменту, до яких належать: планування, організація, мотивування, контроль
та регулювання. Ці функції формують базу для реалізації конкретних функцій
менеджменту – управління об’єктами, процесами, предметами, явищами,
засобами, суб’єктами тощо.

Управління виробничою
і господарською
діяльністю (менеджмент)

Управління
виробництвом

=

Планування
господарської
діяльності

Виробниче планування

+

Контроль за
виробничою і
господарською
діяльністю
Контроль
виробництва

Рис. 1. Взаємозв’язок між плануванням та управлінням виробничою
діяльністю підприємства.
Планування необхідне для розробки та реалізації організаційно управлінських рішень на підприємстві стосовно цілей, засобів та дій. В той же час
воно є основною формою взаємозв’язку всіх факторів виробництва.
В кінцевому підсумку планування дозволяє оптимально поєднати наявні
можливості із випуску продукції підприємства з попитом і пропозицією, що
склалися на ринку. Це випливає із самої суті планування.
Виокремлюють традиційні і сучасні підходи до планування. У першому
випадку за терміном виокремлюють довго-, середньо- та довгострокове
планування. На сучасному етапі під впливом швидких і кардинальних змін
складових середовища горизонти планування різко звузилися до кількох років [8.
с.113]. Світовий досвід свідчить, що на основі загальних принципів кожне
підприємство обирає ту чи іншу систему, робить акцент на окремих сторонах
діяльності підприємства, вводячи цей орієнтир як основу планування.
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Виділяють декілька загальних етапів, які застосовуються в різних схемах
планування: аналіз та оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища організації,
встановлення бажаних напрямків та орієнтирів своєї діяльності (бачення, місії,
комплекс цілей, стратегічний аналіз, вибір однієї з альтернативних стратегій та її
опрацювання, підготовка остаточного стратегічного плану діяльності організації,
формування бюджету, моніторинг та коригування плану) [9. с.49].
В цілому процес планування – це замкнутий цикл з прямим (від розробки
стратегії до визначення оперативних планів, реалізації та контролю) та зворотним
(від урахування результатів виконання до пере формулювання плану) зв’язком.
Суттєвою є роль планування для взаємоузгодження та координації функцій
менеджменту за рівнями управління, виробничими підрозділами, окремими
керівниками та фахівцями. Для успішного планування діяльності підприємства
необхідна чітка деталізація управлінських процесів, регламентація повноважень та
відповідальності усіх працівників управління. З цією метою в першу чергу
складаються плани по підрозділах, а потім вони зводяться в систему планів по
підприємству (загальний план).
Практика господарювання свідчить про те, що ефективне планування на
підприємстві неможливе без створення його системи, з своїми цілями, завданнями
та принципами, які мають підтримувати цілі самого підприємства.
На сучасно му етапі стоїть завдання подальшого удосконалення системи
планування та системи показників планів, підсилення їх впливу на підвищення;
науково - технічного рівня виробництва і якості продукції, прискорення темпів
зростання продуктивності праці, економне використання матеріальних та
фінансових ресурсів [10. с.34].
Таким чином, планування забезпечує координацію зусиль і є орієнтиром як
для управлінського персоналу, так і для рядових працівників. Планування
спонукає керівників і весь персонал передбачити зміни, реагувати на них
належним чином, врахувати наслідки змін. Воно зменшує дублювання
управлінських функцій і робіт, допомагає заздалегідь встановити необхідність в
ресурсах і окреслити джерела їх отримання за плановими періодами. Розроблені в
процесі планування цілі стають базою для здійснення функції ефективного
контролю.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті досліджено теоретичні аспекти кредитних ризиків як об’єкту
управління в банку. Зокрема розглянуто класифікацію кредитних ризиків
комерційних банків, деталізовано фактори, що впливають на їх виникнення.
Розглянуто методи управління кредитним ризиком кредитного портфеля банку
та процес управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку.
Ключові слова: кредит, кредитний портфель, проблемні кредити, сумнівні
кредити,безнадійні кредити, кредитний ризик.
В останні роки в Україні було здійснено перехід до принципово нових
економічних відносин, який зумовив необхідність кардинальних перетворень у
банківській сфері. Сутність цих перетворень полягає в застосуванні комплексу
заходів щодо забезпечення відповідності діяльності банків ринкових умов, тобто
здійснення нової банківської, у тому числі кредитної політики.
В умовах цивілізованого ринку визначальним чинником розвитку є вільне (в
рамках закону) взаємодія суб'єктів економіки. Безумовно, кожній з цих
економічних систем властиві певні групи ризиків, з якими стикаються банківські
установи. Однак Україна ще до цих пір знаходиться між цими двома
економічними системами, що, у свою чергу, зумовлює виникнення набагато
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більшою гами ризиків, як політичного, так і економічного і соціального характеру
в діяльності банківських установ. Ризик є невід'ємною частиною банківської
діяльності ще й тому, що крім ризиків, які характерні для перехідного періоду від
однієї економічної системи до іншої, банківським установам притаманні ризики,
пов'язані виключно зі специфікою банківської діяльності, які мають тенденції до
ускладнення і розширення у зв'язку з виникненням нових банківських операцій і
послуг [2, с. 192].
Банківську діяльність притаманні багато видів ризиків. Ці ризики умовно
можна розділити на ризики вищого порядку, тобто ті ризики, які найбільш
значущі для комерційного банку, та інші види ризиків.
Так, до ризиків вищого порядку можна віднести: ризик платоспроможності
(банкрутства), процентний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності,
інвестиційний ризик, валютний ризик, ризик концентрації вкладень та ризик
концентрації залучених коштів.
До інших видів ризиків, притаманних банківській діяльності можна
віднести: страховий ризик, політичний ризик, ринковий ризик, операційний ризик,
правовий ризик, ризик репутації та ризик зловживань [1, с. 42].
Кредитний ризик є найбільш важливою з усіх категорій ризиків у
банківській діяльності, тому що саме кредити, що формують кредитний портфель
становлять близько 50% всіх активів банку і забезпечують 2 / 3 всіх його доходів.
Вони є найбільш прибутковою, але в той же час самої ризикової частиною
банківських активів.
Як правило, виділяють наступні типи кредитного ризику:
- кредитний специфічний ризик, який визначається як ризик несплати
позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору в термін,
встановлений умовами кредитної угоди. Джерелом кредитного ризику в рамках
даного визначення є окремий конкретний позичальник;
- кредитний портфельний ризик визначається як імовірність зменшення
вартості частини активів банку, представленої сумою наданих кредитів і
придбаних боргових зобов'язань, або якщо фактична прибутковість від даної
частини активів виявиться значно нижче очікуваного розрахункового рівня.;
- кредитний ринковий ризик, як і кредитний портфельний ризик, залежить
від загального стану ринку, але є, як правило, проявом загальної кризової ситуації
в економіці певної країни або регіону.
Залежно від джерела виникнення виділяють такі види кредитних ризиків:
1. Ризик, пов'язаний з позичальником:
а) об'єктивний - нездатність позичальника виконати свої зобов'язання за
рахунок поточних грошових знаходжень або за рахунок продажу активів;
б) суб'єктивний - репутація позичальника в діловому світі, його
відповідальність і готовність виконувати взяті зобов'язання;
в) юридичний - недоліки у складанні кредитної угоди.
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2. Ризики, пов'язані з предметом застави:
а) ліквідності - неможливість реалізації предмета застави;
б) кон'юнктурний - можливе зміна предмета застави протягом строку дії
кредитної угоди;
в) втрати - втрата предмета застави;
г) юридичний - недоліки у складанні та оформленні договору застави.
3. Системний ризик - зміни в економічній системі, які можуть вплинути на
фінансовий стан позичальника (наприклад, зміна податкового законодавства).
4. Форс-мажорний ризик - землетруси, повені, катастрофи, смерчі, страйки,
військові дії тощо.
Взагалі, величина кредитного ризику банків залежить від таких факторів, як:
- ступінь концентрації кредитної діяльності банку в будь-якій сфері,
чутливої до змін в економіки, тобто має еластичний попит на свою продукцію, яка
виражається ступенем концентрації клієнтів банку у певних областях і
географічних зонах, які схильні до кон'юнктурним змінам;
- питома вага кредитів та інших банківських контрактів, який припадає на
клієнтів з певною специфічною трудністю;
- концентрація діяльності банку в нових, нетрадиційних сферах;
- внесення частих і істотних змін в кредитну політику банку;
- питома вага нових і нещодавно залучених клієнтів;
- введення в практику великої кількості нових послуг на протязі короткого
періоду (тоді банк найбільше зазнає наявності негативного або нульового,
потенційного попиту);
- прийняття в якості забезпечення цінностей, які важко реалізувати, або які
підлягають швидкому знеціненню.
Основною економічною функцією комерційних банків є кредитування їх
клієнтів. Кредитна діяльність банків має подвійну природу. З точки зору суб'єктів
вона націлена на збільшення доходів банку. З точки зору макроекономічної ролі
вона спрямована на досягнення приросту суспільного капіталу. Отже, кредитна
діяльність банків включає ті вкладення, які сприяють отриманню доходу не тільки
на рівні банку, але й суспільства в цілому.
Від того, на скільки добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в
чому залежить економічний стан регіонів, які ними обслуговуються.
Таким чином, для забезпечення інтересів і банку, і суспільства в цілому в
умовах постійної потреби в кредитних ресурсах існує об'єктивна необхідність
вироблення стратегії управління кредитним портфелем у цілому, а так як
кредитний ризик - це невід'ємна частина будь-якої кредитної операції, то назріває
необхідність управління ризиком кредитного портфеля зокрема [3].
Управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку базується
насамперед на принципах управління кредитним портфелем. До них відносяться:
1. Ліквідність. Забезпечення ліквідності - першочергове завдання управління
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кредитним портфелем. Це означає, що банк у будь-який час повинен мати
достатню кількість готівки для поточних виплат.
2. Ризик. Зменшення ризику при виборі активів також є важливою
проблемою управління кредитним портфелем. Фактично, з проблемою ризику
пов'язані всі подальші принципи управління.
3. Диверсифікація. Один з основних принципів. Він полягає в розподілі
кредитного портфеля між собою розмірами власного капіталу, формами власності
та умовами діяльності. Виділяють 3 основних напрямки:
- Галузева диверсифікація;
- Географічна диверсифікація;
- Портфельна диверсифікація;
4. Спеціалізація. Дає можливість банку краще знати ринок, фінансове
становище потенційних клієнтів, а, значить, і отримувати більший прибуток.
Часто банки спеціалізуються на наданні кредитів підприємствам певної галузі. Це
дозволяє банку глибше вивчити фінансовий стан позичальників у цій галузі, знати
їх "сильні" і "слабкі" сторони і завдяки цьому легше вирішувати проблему
"небажаного вибору" і проблему "морального ризику"
5. Управління ризиками.
5.1. Небажаний вибір. Ця проблема полягає в тому, що банк, вибираючи
кому надати кредит, прагне розмітити свої кошти під вищі відсотки. Але часто,
саме ті інвестори, які бажають отримати кредит для дуже ризикованих проектів,
пропоную більш високі відсотки, і тому частіше за все потрапляють до обранці
банку. Але фактично це менш бажані для банку клієнти, тому що імовірність
неповернення ними борг дуже висока.
5.2. Моральний ризик. Він виникає після того, як кредит надано, і
передбачає розтрату кредиту на більш ризикові проекти, щоб одержати більш
високий прибуток, ніж планувалося.
5.3. Моніторинг. Після надання кредиту банк здійснює постійний контроль
за виконанням умов кредитного договору. Він полягає в тому, що позичальник
надає банку інформацію про майбутні обсягах своєї діяльності.
5.4. Асиметричність інформації. У відносинах "кредитор - позичальник"
існує певна асиметричність інформації: сторона, яка надає кредит, має в своєму
розпорядженні меншим обсягом інформації про сторону, яка отримує, і про те,
яким чином використовує. Для того, щоб зменшити небажаний вибір, моральний
ризик і мати можливість здійснювати моніторинг, банки витрачають значні кошти
на збір та аналіз інформації.
5.5. Перевірка і відбір.
5.6. Компенсаційний баланс. Прагнення забезпечити надійність повернення
позики створило ще один спосіб управління кредитами. Ця вимога обов'язкового
утримання позичальником так званого компенсаційного балансу в даному банку.
Значення його полягає в можливості банку контролювати використання коштів
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клієнтом, стежачи за його рахунком.
6. Постійні клієнти банку. Банки зацікавлені у встановленні тривалих
відносин з клієнтом, що є одним із принципів управління кредитним портфелем у
цілому, і кредитним ризиком банківського портфеля зокрема. Це дає банку
можливість отримання більшої кількості інформації, без особливих додаткових
витрат.
7. Процентний ризик.
Таким чином, спираючись на перераховані вище ними принципи, менеджери
банку вирішують наступні завдання управління ризиком кредитного портфеля:
1. Визначення та адекватна оцінка факторів, що впливають на рівень
кредитного ризику. Визначивши і оцінивши ці фактори, банк може уникнути або
мінімізувати ризик кредитного портфеля, попередити втрати за кредитними
операціями;
2. Класифікація кредитного портфеля за групами ризику. Дозволяє банку
визначити розмір резерву на можливі втрати по сумнівним боргами, який йому
необхідно сформувати, що забезпечить йому покриття збитків у разі неповернення
кредиту;
3. Оптимізація кредиту з точки зору кредитних ризиків, складу клієнтів і
структури кредитів. Передбачає наявність якості кредитного портфеля, а, отже,
попередити втрати за кредитними операціями;
4. Визначення кредитоспроможності позичальника та можливої зміни його
фінансового стану з мета прогнозування кредитного ризику;
5. Виявлення раніше проблемних кредитів. Захищає банк від виникнення
кредитних відносин з ненадійним позичальником;
6. Розробка кредитної політики банку та її коригування на основі
проведеного аналізу якості кредитного портфеля.
Дані завдання управління ризиком кредитного портфеля вирішуються із
застосуванням таких інструментів, які представляють собою систему важелів
впливу, спрямованих на запобігання або зменшення виникнення збитків по
кредитних операціях комерційного банку. До них доцільно віднести: нормативноправове забезпечення, методичне забезпечення, інформаційне забезпечення,
автоматизовані системи управління (АСУ) та банки та бази даних [4].
Сукупність використання цих важелів дозволяє комерційному банку
підтримувати прибутковість на певному рівні і не перетворювати кредитну
діяльність на збиткову, а, отже, враховувати і мінімізувати кредитний ризик.
Використання цих важелів має відображення в методах управління та
регулювання ризику кредитного портфеля банку. До них відносяться:
диверсифікація, концентрація, лімітування та резервування (див. рис.1).
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Методи управління кредитним ризиком
На рівні окремої позики

На рівні кредитного портфеля

Аналіз

Кредитоспроможності
клієнта

Диверсифікація
Лімітування
Кредиту
Створення резервів

Структурування
Документування
Контроль

Рисунок 1. Методи управління кредитним ризиком кредитного
портфеля банку
Так, метод диверсифікації полягає в розділенні позик серед широкого кола
позичальників, які відрізняються один від одного як характеристиками (розмір
капіталу, форма власності), так і умовами діяльності (галузь економіки,
географічний регіон). Концентрація є поняттям, протилежним за економічним
змістом диверсифікації. Концентрація кредитного портфеля означає зосередження
кредитних операцій в певній галузі або на певній території. При формуванні
кредитного портфеля, слід дотримуватися певного рівня концентрації, оскільки
кожний банк працює в конкретному сегменті ринку і спеціалізується на
обслуговуванні певної клієнтури. Проте надмірна концентрація значно збільшує
рівень кредитного портфельного ризику [5].
Узагальнене управління ризиком кредитного портфеля комерційного банка
наочно представлено на рисунку 2.
Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, засноване на
встановленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє у
свою чергу обмежити ризик. Завдяки встановленими лімітами кредитування
банкам вдається уникнути критичних витрат внаслідок необдуманої концентрації
кредитного ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель і забезпечити
стабільний прибуток. Резервування. Створення резервів для відшкодування втрат
за кредитними операціями комерційних банків як метод управління ризиком
кредитного портфеля банку полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному
рахунку для компенсації неповернених кредитів. Резерви підвищують надійність і
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стабільність банківської системи, а також служать для захисту вкладників,
кредиторів та акціонерів.
Управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку

Принципи управління кредитним портфелем комерційного банку:
- Забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю і
ступенем ризику кредитного портфеля;
- Постійний моніторинг кредитного портфеля;
- Дотримання параметрів кредитної політики.

Інструменти управління ризиком кредитного портфеля:
- Нормативно-правове забезпечення;
- Методологічне та інформаційне забезпечення;
- Банки та бази даних;
- Автоматизовані системи управління (АСУ).
Мінімізація ризику кредитного портфеля банку
Методи управління ризиком кредитного портфеля
комерційного банку:
- Диверсифікація;
- Лімітування;
- Концентрація;
- Резервування.

Задачі

- Визначення і адекватна оцінка факторів, що впливають на рівеь ризику
кредитного портфеля;
- Класифікація кредитного портфеля за групами ризику;
- Оптимізація кредитного портфеля з точки зору кредитних ризиків,
складу клієнтів, структури кредитів, прибутковості;
- Визначення кредитоспроможності позичальника;
- Виявлення проблемних кредитів;
- Розробка кредитної політики банку на основі аналізу якості кредитного
портфеля.

Модель розрахунку міри ризику кредитного портфеля
комерційного банку
Визначення допустимого рівня кредитного портфеля комерційного банку

Рисунок 2. Управління ризиком кредитного портфеля комерційного
банку
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Таким чином, ризик кредитного портфеля є одним з найбільш значущих для
банку ризиків. Як вже зазначалося раніше, дохід за кредитними операціями
становить практично 50% всіх доходів комерційного банку, а кредитний ризик - це
невід'ємна частина будь-якої кредитної операції, яка виникає незалежно від
"бажання" банку, а значить, носить об'єктивний характер. Тому виникає
необхідність урахування ризику кредитного портфеля за допомогою системи
якісних і кількісних показників, і прийняття на їх основі рішення про застосування
методів управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку.
Вищенаведена система оцінки ступеня ризикованості кредитного портфеля
комерційного банку заснована на системі різних показників, які якісно та
кількісно дозволяє розрахувати міру ризику кредитного портфеля комерційного
банку. Саме кількісне і якісне числення ризику є основоположним чинником у
подальшому хеджуванні.
Як було згадано раніше, кредитний портфель комерційного банку можна
структурувати за різними ознаками. Одним з найбільш значущих є диверсифікація
кредитного портфеля за ступенем ризику кожної позики, що входить до складу
кредитного портфеля.
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Постановка
проблеми.
Трансформація
вітчизняної
економіки
супроводжується безліччю проблем, які є специфічними для сучасного розвитку
ринкового господарювання. У цих умовах пріоритетну увагу варто приділяти
управлінню фінансовою діяльністю підприємства, як найбільш складній і
відповідальній ланці його діяльності. Один з найважливіших видів ресурсів,
необхідних для успішної роботи підприємства – фінанси. Від того, наскільки є
ефективним управління фінансовими ресурсами, багато в чому залежить
конкурентоспроможність і ринкова ефективність будь-якого підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні ці питання на рівні
національної економіки в цілому та підприємств, зокрема викладені в публікаціях
І.О.Бланка,
І.Т.Балабанова,
М.Д.Білика,
О.Д.Василика,
І.О.Гайдука,
В.В.Ковальова, М.Н.Крейніна, С.В.Онищенка, А.М.Поддєрьогіна, І.Я.Слав`юка,
А.Д.Шеремета, В.А.Чупіса, С.І.Терещенка, М.А.Федотова та інших.
Однак у наукових працях відсутній єдиний підхід до трактування сутності
окремих складових елементів управління фінансами. У результаті відбувається
ототожнення способів, методів, механізмів і функцій фінансового управління, що
створює труднощі їхнього практичного застосування в діяльності підприємств.
Фактором додаткового ускладнення ситуації є недостатній рівень адаптації
окремих положень управління фінансами підприємства, розроблених для ринкової
економіки, до сучасних умов господарювання вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки, самостійності та
відповідальності підприємств за результати власної діяльності, виникає
об`єктивна необхідність визначення їх перспективних фінансових можливостей та
майбутнього фінансового стану, які знаходять своє відображення та реалізацію
через фінансове планування.
Фінансовий план має великий вплив на економіку підприємства, що
зумовлено рядом обставин. По-перше, в фінансових планах відбувається
порівняння початкових витрат для здійснення діяльності з реальними
можливостями, і в результаті коригування, досягається матеріально-фінансова
збалансованість. По-друге, статті фінансового плану пов’язані зі всіма
економічними показниками роботи підприємства та з основними розділами
підприємницького плану: виробництвом продукції та послуг; науково-технічним
розвитком; удосконаленням виробництва і управління, капітальним будівництвом,
економічним стимулюванням та ін. Таким чином, фінансове планування має вплив
на всі сторони діяльності господарюючого суб’єкта .
До того ж у даний час ринкова ситуація в Україні характеризується
надзвичайною нестабільністю, фінансовими й економічними кризами. У
підприємств практично відсутні можливості зовнішньої економічної підтримки з
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боку фінансових органів і держави. Різке обмеження фінансових ресурсів
призводить до відсутності можливостей для покращення економічної діяльності
підприємства, виходу його на нові ринки, диверсифікованості й зниженню, в
остаточному підсумку, його конкурентоспроможності. За цих умов необхідно
налагодити
комплексну
систему
оперативно-адаптивного
фінансового
планування, спроможну адекватно і вчасно реагувати на впливи навколишнього
середовища у всіх сферах (збут, виробництво, удосконалювання продукції,
підвищення її якості, розвиток техніки й технологій і т.д.) [1].
За сучасних умов господарювання, положення про те, що фінансове
планування є однією з найсуттєвіших складових системи управління
підприємством, може піддаватись дискусії з точки зору практичної доцільності та
необхідності його використання в системі управління на рівні мікроекономіки.
Причиною зазначеного є те, що не отримали масового висвітлення шляхи
трансформації та напрямки практичного використання набутого вітчизняного і
зарубіжного досвіду й сучасних розробок у сфері фінансового управління, зокрема
фінансового планування, в удосконаленні фінансово-господарської діяльності
вітчизняних підприємств.
Планування є одним з найвагоміших аспектів загальної системи управління,
тобто орієнтований у майбутнє процес прийняття рішень, який регулярно
повторюється, і в якому поєднуються різні види управлінської діяльності:
волевиявлення й її реалізація, які тісно пов`язані з регулюванням та контролем.
Планування, в широкому розумінні, являє собою систематичне формування
майбутнього підприємства й охоплює процес складання й прийняття планів.
Головний зміст планування полягає у підвищенні ефективності діяльності
підприємства на підставі:
1) цільової орієнтації й координації всіх дій на підприємстві;
2) виявлення ризиків й зниження їх рівня;
3) розукрупнення й тим самим спрощення процесів;
4) підвищення гнучкості й пристосованості до змін.
В управлінні плануванню приділяється значна увага, оскільки план – це
належно розроблене та оформлене управлінське рішення. Планування забезпечує
взаємодію різних видів ресурсів у межах обраного об`єкту управління, й
встановлює оптимальні пропорції та темпи зростання.
Фінансове планування займає важливе місце в системі фінансового
менеджменту, що визначає необхідність постійної до нього уваги та
вдосконалення, особливо в умовах постійних змін зовнішніх економічних умов й
ускладнення бізнесу. Процес фінансового планування включає в себе ряд етапів,
відображених на рис. 1.
Фінансове планування – це суттєвий елемент системи фінансового
управління, який впливає на всі аспекти діяльності підприємства. Планування є
однією з функцій менеджменту, вміння передбачати майбутнє підприємств й
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використати це передбачення. Фінансове планування відіграє важливе значення в
діяльності підприємства й являє собою процес аналізу дивідендної, фінансової,
інвестиційної політики, прогнозування їх результатів й впливу на економічне
оточення компанії та прийняття рішень відносно допустимого рівня ризику при
оптимальному виборі проектів. Отже, планування можна розглядати як
орієнтований в майбутнє, постійний процес управління, який здійснюється в
певних узгоджених межах й який відповідальний за зміни в майбутньому, та
стосується складання стратегічних й оперативних планів, а також планів на різних
рівнях управління підприємства й обов`язково включає певні методи моніторингу
та контролю.
Етапи фінансового планування
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Рис.1. Процес фінансового планування на підприємстві
Фінансове планування включає наступні елементи:
1) розрахунок грошових потоків;
2) розрахунок інвестицій та деінвестицій;
3) розрахунок обсягів зовнішнього фінансування й дефінансування;
4) розрахунок резервів ліквідності.
Планування й контроль грошових потоків та інвестицій являє собою
фінансовий вираз процесів прийняття рішень у матеріальній сфері; планування й
контроль обсягів зовнішнього фінансування, ліквідних ресурсів відносять
безпосередньо до фінансової або фінансово-економічної сфери підприємства. При
прямому фінансовому плануванні, потоки платежів й обсяги платіжних засобів
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розраховуються безпосередньо на основі даних стратегічного, оперативного й
загального планів. При непрямому фінансовому плануванні потоки платежів й
обсяги платіжних засобів у плановому періоді розраховуються на основі
балансових показників з допомогою балансу руху майна й капіталу.
В сучасній вітчизняній практиці, складовими фінансового планування є
планування потреб підприємства в фінансових ресурсах, планування витрат
виробництва, прибутку й рентабельності. В свою чергу планування собівартості
базується на калькулюванні собівартості одиниці продукції, планування прибутку
передбачає його розгляд за джерелами надходжень та напрямками розподілу, а
рентабельності за її видами [2].
Таким чином, фінансове планування являє собою процес систематичного
формування майбутнього підприємства й містить процес складання, прийняття й
виконання фінансових планів. Фінансове планування направлено, з одного боку,
на запобігання помилкових дій у діяльності підприємства, з іншого – на
зменшення числа невикористаних можливостей.
Основним документом фінансового плану підприємства стає баланс доходів
та витрат підприємства. Оперативне фінансове планування, деталізує основні
показники річного фінансового плану та закінчується складанням місячного
фінансового плану, платіжного календаря, касового плану та кредитної заявки, з
метою поліпшення оперативного фінансового управління та поточного
маневрування власними і запозиченими фінансовими ресурсами.
Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в розробці
комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення
основних напрямів фінансово–господарської діяльності підприємства. Оперативне
фінансове планування необхідне підприємству для контролю за фактичним
надходженням коштів на поточний рахунок, витрачанням коштів у процесі
господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану.
Більшість підприємств вдається до спрощеної системи оперативного
фінансового планування, коли складається лише окремі його елементи –
платіжний календар та касовий план. Його складають на квартал із розбивкою по
місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі
відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого
проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в
банку. В ньому відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та
використання.
Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства
забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних
зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. Він
уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує на необхідність
використання позикових та залучених коштів у плановому періоді. Складення
платіжного календаря дає змогу виявити недостатність коштів, з'ясувати причини
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такого становища, визначити відповідні заходи для запобігання фінансовим
ускладненням [3].
Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає
своєчасне погашення кредиторської, а також своєчасне стягнення дебіторської
заборгованості. На підприємстві має бути організований повсякденний
оперативний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей,
виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами,
банками.
Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними
бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації. Дебіторська заборгованість,
утворена в межах узгодженого сторонами строку оплати, є нормальним явищем у
фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує
погоджені строки платежів, знижує платоспроможність підприємств. Саме тому
необхідно ретельно аналізувати стан заборгованості кожного суб'єкта
господарювання за такими статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними
особами, з іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні
платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці. При цьому слід
ураховувати реальні умови, а тому доцільно розглянути:
- який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на
одного або кількох головних боржників;
- імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її виникнення,
а також питому вагу простроченої заборгованості;
- питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської заборгованості.
У складі залучених коштів займає суттєве місце кредиторська заборгованість.
Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі господарських
зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах нормального
документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не суперечить
чинному законодавству і не може справити негативний вплив на фінансовий стан
інших суб'єктів господарювання. Якщо ж кредиторська заборгованість виникла
внаслідок порушення правил розрахунків та кредитування, то вона призводить до
фінансових ускладнень в інших підприємств. Прострочені постачальникам
платежі найчастіше виникають тоді, коли на підприємстві не налагоджено чіткої
фінансової роботи: оборотні кошти заморожені в дебіторській заборгованості або
в наднормативних, не прокредитованих банком товарно-матеріальних цінностях;
розмір власних оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної
мінімальної потреби підприємства в них для забезпечення поточної діяльності.
Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою
платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного
фінансового плану – плану доходів і витрат підприємства.
Подальше вдосконалення фінансового планування полягає в покращенні
методів розробки балансів доходів та витрат підприємств, поліпшенні контролю
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на стадіях розробки планів та їх виконання.
Ефективне функціонування системи управління на підприємстві
безпосередньо залежить від системи планування, яка повинна мати високий
ступінь деталізації планової інформації порівнянної з даними бухгалтерського
обліку. Одним із сучасних методів поточного планування, що задовольняють
принципам управління, є бюджетування або бюджетне планування. Бюджетування
дає найбільш об’єктивну оцінку підприємницької діяльності, можливість
своєчасного виявлення “слабких “місць, забезпечення адаптації підприємства до
зовнішніх змін, нівелювання несприятливого впливу факторів зовнішнього
середовища, а також здатність гнучко реагувати ці зміни.
Впровадження процесу бюджетування на підприємстві дозволить:
- поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і
витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати
витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль за постійними і
змінними витратами;
- поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного
управління грошовими потоками;
- підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;
- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів підприємств, а
також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.
Бюджетне планування підприємств, як сучасна управлінська технологія,
призначене для вироблення й підвищення фінансової обґрунтованості прийнятих
управлінських рішень. Технологія включає фінансове планування, облік і
контроль доходів і витрат, одержуваних на всіх рівнях управління й дозволяє
аналізувати прогнозовані й отримані фінансові показники. Основною проблемою
у використанні бюджетного планування є відсутність методики, придатної для
застосування на підприємствах, поза залежністю від видів його діяльності.
Система бюджетів дає змогу одержувати повну інформацію про необхідні
фінансові й матеріальні ресурси, дозволяє заздалегідь передбачити періоди з їх
дефіцитом і ужити відповідних заходів (зрушення платежів у часі на більш пізні
терміни, отримання кредитів, збільшення обсягу продажів і т.д.). Планування
необхідне, щоб уникнути банкрутства.
Планування потрібне також для забезпечення ефективного використання
залучених фінансових ресурсів (наприклад, короткострокових банківських
кредитів). Складаючи бюджети, можна розрахувати планові показники
рентабельності: рентабельність активів, власного капіталу і т.д. Крім того,
складання бюджетів дозволяє оцінювати ефективність діяльності підрозділів.
Отже, бюджетний метод управління, заснований на контрольованому
прогнозі, має цілий ряд позитивних якостей і в даний час може бути названий
найбільш передовим методом управління на підприємствах.
Висновки. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах
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ринкової економіки i конкурентного середовища не можливе без використання
сучасних інструментів менеджменту фінансово-господарської діяльності. Кожний
керівник для прийняття правильних інформаційно підкріплених рішень повинен
мати максимально виважені інформативні матеріали. Удосконалення системи
управління необхідно проводити
на основі принципів і методів системи
контролінгу, яка включає взаємопов’язані між собою підсистеми фінансового і
управлінського обліку, планування аналізу і контролю й дозволяє з одного боку
планувати діяльність та оцінювати якість рішень і планів, які приймаються, а з
іншого боку - здійснювати ефективний моніторинг фінансово-економічної
діяльності.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Розглядаються питання розвитку страхового ринку, проблеми, з якими
зустрічаються страхові компанії. Вивчені питання, які гальмують розвиток
страхових компаній, і причини відсутності довіри населення і господарюючих
суб'єктів до страхових компаній є однією з найголовніших соціальнопсихологічних проблем.
Ключові слова: страхові компанії, страховий ринок, фінансовий потенціал,
страхова справа, державні органи, страхова діяльність.
Постановка проблеми.Останнім часом страховий ринок України
демонструє значний розвиток, який супроводжується зростанням кількості
страхових компаній, розширенням напрямів страхової діяльності, та сприяє
створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання.
Тому створення ефективної системи страхування вимагає формування
збалансованої системи фінансових відносин, яка буде регулюватися з
використанням елементів фінансового механізму.
Однак питання необхідності формування фінансового потенціалу страхової
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компанії, пов'язані з функціональним призначенням страхової компанії щодо
страхового захисту, інвестування, розподілу втрат і збитків. Саме тому механізм
формування фінансового потенціалу страхової компанії повинен розглядатися як
одне з пріоритетних завдань у процесі управління страховою компанією.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.В Україні дослідженню окремих
проблем формування фінансового потенціалу страхових компаній присвячені
праці О. Бандурки, І. Бланка, О.Василика, І. Зятковського, В. Опаріна, К. Павлюк,
А. Поддєрьогіна, В.Федосова, С. Юрія, в тому числі у сфері страхування – В.
Базилевича, Н. Внукової, К. Воблого, О. Заруби, М. Клапківа, М. Лутака, С.
Осадця. Належне місце в розробці цих проблем займають роботи західних вчених
З. Боді, Є. Брігхема, А. Вагнера, А. Гропеллі, С. Манера, Р. Мертона,
Дж.К.ВанХорна, Д. Хемптона, а також російських економістів – І. Балабанова, В.
Бочарова, Т. Гуйди, А. Гвозденко, Є. Коломіна, Ф. Коньшина, М. Крей-ніної, А.
Крутіка, Л. Мотильова, Л. Орланюк-Маліцької, Л. Павлової, В. Райхера, Л.
Рейтмана, М. Романовського, Б. Сабанті, В. Сенчагова, В. Сухова, В. Шахова, М.
Шимінової.
Виклад основного матеріалу.У процесі управління страховою компанією
існують механізми, які, з одного боку, відокремлені, а з іншого – взаємопов'язані,
зокрема:
маркетинговий,
фінансовий,
технологічний,
організаційний,
операційний, цільових перевірок, орієнтований, адміністративний та
інформаційний [1].
З метою ефективного управління страховою компанією слід значну увагу
приділити механізму формування фінансового потенціалу страхової компанії, що
забезпечує фінанси, які знаходяться в розпорядженні страхової компанії.
На думку А. Романської, механізм формування фінансового потенціалу
страхової компанії – це система фінансових важелів і методів, які дозволяють
страховику управляти фінансами для досягнення найбільшого ефекту від
формування, розподілу й використання фінансового потенціалу [3, с. 54].
У механізмі формування фінансового потенціалу страхової компанії
виділяють такі методи: аналіз, планування, контроль і регулювання, використання
яких веде до управління об'єктом, де важливу роль в управлінні фінансами через
фінансові методи потрібно приділити аналізу. Аналіз ґрунтується на системі
збалансованих показників, які, у свою чергу, розраховуються для проведення
комплексної оцінки, визначення перспектив розвитку, досягнення стратегічних
цілей, збільшення ринкової капіталізації вдосконалення внутрішніх процесів і
задоволення потреб користувачів [5].
Механізм формування фінансового потенціалу страхової компанії поділено
на етапи:
1. Надходження страхових премій до страховика. У процесі використання
послуг страхових посередників та перестраховиків страховик за отримані
страхові премії виплачує винагороду у вигляді комісії страховим посередникам,
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частину страхових премій передає перестраховикам.
2.
Оподаткування.
3.
Формування страхових резервів.
3.
Здійснення страхових виплат або виплат страхового відшкодування.
4.
Отримання нерозподіленого прибутку страхової компанії.
Слід зазначити, що на п'ятому етапі формування фінансового потенціалу
страхової компанії отримання прибутку залежить від ефективної тарифної
політики. Національна комісія, що здійснює державне регулю-вання у сфері
ринків фінансових послуг, розробила проект розпорядження "Про внесення змін
до Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу" [3].
Нововведення передбачають порівняння страхового тарифу, застосованого
страховиком під час контрольованої операції, з діапазоном розмірів страхових
тарифів, застосованих за договорами страхування, укладеними цим страховиком з
непов'язаними з ним особами. Визначення ціни страхового тарифу в
контрольованій операції з перестрахування у страховиків (перестраховиків) резидентів
пропонується
також
здійснювати
методом
порівняльної
неконтрольованої ціни (аналогів продажу).
При цьому застосований страховиком під час контрольованої операції
розмір страхового тарифу порівнюється з діапазоном розмірів страхових тарифів,
застосованих за договорами перестрахування, укладеними страховиками
(перестраховиками) – резидентами з непов'язаними особами. У процесі
визначення ціни перестрахового тарифу в контрольованій операції з
перестрахування у страховиків (перестраховиків) - нерезидентів страховий тариф,
застосований страховиком під час контрольованої операції, порівнюється з
діапазоном розмірів страхових тарифів, застосованих за договорами
перестрахування, укладеними страховиками (перестраховиками) - нерезидентами
[2].
Етапи механізму формування фінансового потенціалу страхової компанії
дозволяють краще відстежити рух фінансових ресурсів та особливості кожного
процесу діяльності страхової компанії. Збалансований фінансовий механізм
дозволить сформувати і використати активи страхової компанії для забезпечення
максимального рівня її платоспроможності.
Фінансовий механізм страхових організацій – система основних елементів,
що регулюють процес розробки та реалізації рішень у сфері організації фінансів
страхової компанії з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати
діяльності страховика.
До складу фінансового механізму страхових компаній належать: фінансові
методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.
До структури елементів фінансового механізму страхових організацій
належать: ринковий механізм регулювання, державний нормативно-правовий
механізм регулювання, внутрішній механізм регулювання, система методів та
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прийомів.
Функціонування фінансового механізму відбувається в різних сферах і
ланках фінансових відносин. Звідси складовими частинами фінансового механізму
є; фінансовий механізм комерційних підприємств, фінансовий механізм
некомерційних організацій і установ, страховий механізм, механізм
функціонування державних фінансів та ін.
Ураховуючи, що в процесі кругообігу коштів фінансові і кредитні ресурси
тісно взаємозв'язані і практично нероздільні, деякі вчені-економісти схильні
розглядати єдиний фінансово-кредитний механізм.
Поєднання елементів фінансового механізму становить його "конструкцію",
яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів кожного елемента,
тобто визначення ставок і норм вилучення коштів, обсягу фондів, рівня видатків
та ін. Призначення фінансового механізму в кінцевому рахунку зводиться до
фінансового забезпечення і фінансового регулювання економічних і соціальних
процесів у державі.
Висновки.Необхідно підкреслити, що стан фінансового механізму, ступінь
його довершеності залежить від удосконалення всього господарського механізму в
цілому і його окремих елементів (механізму ціноутворення, економічного
стимулювання, кредитного механізму та ін). Основні напрями перебудови
фінансового механізму виходять із загальних завдань економічних перетворень в
Україні.
Список використаних джерел:
1.
Александрова М. М. Страхування: Навчально-методичний посібник.К.: ЦУЛ,2002.-208с.
2.
Волошина А. П. Перспективи розвитку українського ринку
перестрахування,- К.: Знання,2014.-29 с.
3.
Горбач Л. М. Страхова справа: Навчальний посібник.-3-те вид.,
виправл. - К.: Кондор, 2014.-291с.
4.
Страхування: теорія і практика/За загл.ред.-ю Н. М. Внукової: Харків:
Бурун книга,2014.-371 с.
5.
Ярошенко С. П. Проблеми становлення та розвитку страхового ринку
життя в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.-2014.-№11.-с.87.
Ю.О. Мельник
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто види фінансових ресурсів підприємства та їх призначення в
його діяльності; запропоновано заходи щодо вдосконалення формування та
використання фінансових ресурсів на підприємстві; визначено та обґрунтовано
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необхідність впровадження заходів щодо оптимізації формування та
використання фінансових ресурсів
Ключові слова:фінанси підприємства, власні фінансові ресурси, залучені
фінансові ресурси, позиковий капітал, управління фінансовими ресурсами
Фінанси підприємства займають одне з базових місць у відтворювальному
процесі, формуванні власних грошових фондів і ценралізованих фінансових
ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку
керуючих органів.
З розвитком ринкової економіки в країні широко набув розвитку, так званий,
середній клас підприємців. Тобто народились вже зовсім нові або частково
реорганізовані підприємства, які мали на меті виробництво конкурентноспроможної продукції, а головне – це отримання високих прибутків від своєї
діяльності. А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування
фінансових ресурсів підприємства, розширеного виробництва, росту доходів
підприємства та його власників.
Окрім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого
вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети
можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, яка
дозволить не лише закріпити фінансовий стан підприємств, але й забезпечити
фінансову стабілізацію в країні. У сучасній економічній концепції головна мета
бізнесу полягає у збільшенні багатства власника. Така мета сьогодні однаковою
мірою сприймається як власником підприємства, так і менеджером.
Метою данної публікації є дослідження впливу фінансових ресурсів на
ефективність фінансової діяльності підприємства; виокремлення заходів щодо
поліпшення процесів формування та використання фінансових ресурсів на
підприємстві; обґрунтування необхідності впроваждення заходів для
вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.
Проблематиці напрямів вдосконалення, формування та використання
фінансових ресурсів на підприємстві протягом останніх років відводилось
провідне місце в дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних економістів, як
Дж. К. Ван Хорн, Є. Брігхем, Е. Нікхбахт, Т. Райс, А. М. Кінг, В. В. Бочаров, Л. Н.
Павлова, І. А. Бланк, Г. Г. Бланк, Р. Б. Тян, Г. Г. Кірейцев, Л. О. Лігненко, А. М.
Поддерьогін, М. С. Пушкар, О. О. Терещенко, О. В. Чаплигіна, С . А. Лоєвська та
інших. Зокрема теоретик економіки І.А. Бланк розглядав у своїх працях
теоретичні та практичні розробки питань, пов’язаних з управлінням фінансовими
ресурсами підприємств. Вчений А. М. Поддерьогін займався вивченням
організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами
підприємства [1]. Сучасний економічний науковець Р. Б. Тян зосереджував свою
увагу на сутності грошових потоків на підприємстві та їх впливу на фінансовогосподарську діяльність суб’єкта господарювання. О. В. Чаплигіна та С. А.
Лоєвська присвятили одну зі своїх робіт питанню вдосконалення політики
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управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарської галузі. Л.
О. Лігоненко досліджував основи аналізу та управління грошовими потоками на
підприємстві. Г. Г. Кірейцев приділяв увагу плануванню як основному елементу
фінансового менеджменту на підприємстві. Проте, незважаючи на вагомий внесок
вищезгаданих дослідників, все ще залишаються актуальними проблеми
вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.
Прибуток у складі внутрішніх джерел формування власних фінансових
ресурсів займаєголовне місце, що залишається у розпорядженні підприємства, –
він формує більшу частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст
власного капіталу і відповідно ріст ринкової вартості підприємства. Певну роль у
складі внутрішніх джерел відіграють також амортизаційні відрахування, особливо
на підприємствах з високою вартістю використовуваних власних основних засобів
та нематеріальних активів; однак суму власного капіталу підприємства вони не
збільшують, а лише містять засоби його реінвестування. Інші внутрішні джерела
не займають значної частки у формуванні власних фінансових ресурсів
підприємства.
Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного
залучення позикових ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє
суттєво розширити об’єм господарської діяльності підприємства, забезпечити
більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування
різноманітних цільових фінансових фондів та підвищити ринкову вартість
підприємства. Тому так важливо приділяти достатньо уваги заходам, які будуть
спрямовані на вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на
підприємстві. Значимість проблем управління формуванням та використанням
фінансових ресурсів підвищується у зв’язку з постійними змінами в податковому
законодавстві України, дестабілізацією фінансового ринку і структурними
змінами капіталу, які викликані змінними банківськими відсотками та курсами
валют на фоні інфляції, яка не припиняється; зниженням централізованого
фінансування, складністю інформаційного забезпечення, що постійно зростає.
Крім ускладнюючих макроекономічних умов, проблеми управління фінансовими
ресурсами значною мірою обумовлені й існуючими підходами підприємства до їх
вирішення. Вони залишаються незмінними ще з часів планово-розподільчої
економіки, коли фінансове управління відігравало другорядну роль.
Сьогодні потрібно врахувати й ті обставини, що на багатьох підприємствах
не створені умови для ефективного функціонування фінансового механізму,
управління відтворювальними процесами і ресурсною базою підприємства.
Наприклад, це низький ступінь технічного забезпечення і енергозабезпечення,
високий рівень зношеності основних засобів, неконкурентоспроможність
продукції, зростання простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості,
відсутність грошової готівки, зниження частки централізованих джерел
фінансування,
порушення
фінансової
рівноваги
і
як
наслідок,
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неплатоспроможність, висока частка збиткових підприємств, нестійке фінансове
становище. Таким чином, проблему управління формуванням та використанням
фінансових ресурсів слід розглядати від первинного суб’єкта господарювання до
безпосередньо держави.
Пропонуємо розглянути проблему в контексті самого підприємства. На
сьогоднішній день кожне підприємство, не залежно від його розміру, форми
власності, виду та сфери діяльності, має чітко сформувати не тільки цілі, але й
стратегії власної діяльності. Так, в умовах існуючої кризи «на плаву» залишаються
лише ті підприємтсва й установи, які мали заздалегідь визначену стратегію
розвитку, зокрема фінансову стратегію. Суб’єкти господарювання, що не мали
планування в будь-якій його формі й «пливли за течією» втратили рентабельність
та ліквідні активи, а то й взагалі отримали статус банкрутів. До числа останніх на
сьогодні можна віднести як суб’єкти банківської діяльності, так навіть великі
заводи, що мають стратегічне значенння для всієї держави в цілому.
Тому для ефективної не тільки господарської, але й фінансової діяльності
підприємства в цілому, кожний суб’єкт господарювання повинен сформувати
власну стратегію управління фінансами. Це може бути як стратегічний чи
виробничий фінансові плани (на місяць, півроку або будь-який інший часовий
відрізок) – план доходів та витрат, балансовий план; так і бюджетування, що є
елементом оперативного фінансового планування.
Метою фінансової стратегії ефективного розвитку підприємства є
забезпечення стійкого положення на ринку, яке базується на ефективному
формуванні і використанні фінансових ресурсів. Якщо розглядати невелике
підприємство, то відслідковувати раціональне використання фінансових ресурсів
на ньому може єдина система управління фінансовими ресурсами з чіткою
логікою функціонування, що передбачає певний набір елементів і процедур.
Основним способом формалізації процесу управління фінансовими
ресурсами підприємства є формування бюджетів, які містять інформацію про
запланований рух фінансових ресурсів підприємства, необхідну для якісної
підготовки управлінських рішень у рамках визначеного інформаційного зрізу на
встановлений період. Об'єктом управління в такій системі є фінансові потоки
підприємства. Суб'єктом управління є фінансова служба підприємства, або його
керівник (що характерно для малого бізнесу через обмеження кількості
працюючих). Основними функціональними елементами всистемі управління є
планування, оперативне управління, спрямоване на виконання планових
нормативів та контроль.
Так, при впровадженні фінансовою службою підприємства будь-якої форми
планування підприємство може досягти значних результатів: зменшення
собівартості продукції або послуг, що надаються, й збільшення тим самим
валового прибутку; збільшення основних фондів підприємства; раціонального
розподілу грошових потоків у процесі діяльності (що найбільш важливо у
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теперішній кризовий час); і навіть, як наслідок ефективної діяльності, залучення
інвестицій. Рівень конкретизації планів за строками в рамках процесу планування
діяльності визначається виходячи з потреб підприємства.
Практика показує, що, як правило, за періодами реалізації плани
поділяються на:  довгострокові (більше 1 року);  середньострокові (річні,
квартальні);  короткострокові (щомісячні). При цьому не існує чітко визначеного
інтервалу, після якого планування здобуває статус довгострокового, однак,
виходячи з практики, максимальний інтервал середньострокового планування
визначається як один рік. Незалежно від розміру, форми власності та інших
передумов, будь-яке підприємство при створенні фінансової стратегії повинно
орієнтуватися на наступні її етапи: 1) планування та прогнозування грошових
потоків: складання відповідних внутрішніх документів (бюджет грошових
потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар тощо); 2)
затвердження та впровадження бюджету грошових потоків (дотримання його при
організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності); 3) контролінг
виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух
грошових коштів; 4) корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх
і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків.
Під час формування фінансової стратегії підприємство повинно особливу
увагу приділити наступним пунктам: 1) збільшення та прискорення формування
вхідних грошових потоків підприємства; 2) оптимізація формування вихідних
грошових потоків підприємства в часі; 3) прогнозування та планування резерву
ліквідності; 4) зменшення фінансових ризиків. Управління фінансовими
ресурсами підприємства зводиться до безперервного процесу обробки фінансової
інформації, її аналізу і подальшої розробки і прийняття управлінських рішень за
результатами аналізу.
Безперервність процесу обумовлюється наявністю таких видів забезпечення:
- організаційного забезпечення – внутрішніх документів, що визначають
відповідальних осіб, модель документообігу тощо, а також механізм їхньої
розробки;
- методологічного забезпечення – сукупності механізмів, що забезпечують
здійснення конкретних управлінських дій;
- кадрового забезпечення – сукупності служб або працівників, які
здійснюють управління фінансовими ресурсами підприємства;
- інформаційного забезпечення – бази даних у розрізі всіх необхідних видів
фінансової та допоміжної інформації;
- технічного забезпечення – комплексу технічних засобів, програмного
забезпечення, інших засобів обробки інформації;
- нормативно-правового забезпечення – сукупності законодавчих актів, які
регламентують процес управління фінансовими ресурсами підприємства [2].
На основі цього пропонуємо головні положення формування стратегії
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управління фінансами підприємства:
1. Фінансова стратегія має спрямовуватися на реалізацію головної мети
бізнесу – підвищення багатства власника. Ця теза може бути реалізована за
допомогою використання критерію економічної доданої вартості. Суть цього
критерію проста. Зіставимо вартість капіталу, що використовується в бізнесі, з
віддачею (прибутковістю) від використання цього капіталу [2]. Перше звичайно
називається зваженою середньою вартістю капіталу, при цьому частка кожної
компоненти розраховується як відношення середньої величини компоненти
капіталу за рік до середньої величини сумарного капіталу за рік (WACC).
Прибутковість капіталу що використовується, розраховують як відношення
чистого прибутку на середнє річне значення залученого в бізнес капіталу (ROCK).
З цілковитою певністю можна стверджувати, що різниця (ROCK – WACC) має
бути позитивною і якнайбільшою. Якщо цю різницю помножити на суму
спрямованого в бізнес капіталу, то матимемо показник, який і називається EVA,
або додатковою економічною вартістю капіталу: EVA = (ROCK – WACC) ·
Capital. Саме цей показник насамперед має цікавити власника як індикатор, що
відображає збільшення його багатства. Якщо EVA з року в рік зростає, власник
дістає задоволення, бо його багатство примножується. Якщо темпи зростання EVA
падають, то це має викликати занепокоєння у власника. Якщо ж показник EVA
став негативний, треба терміново шукати шляхи виправлення ситуації [3].
2. Стратегія управління фінансами має бути частиною загальної стратегії
підприємства. Завдання власника полягає в тому, щоб сформулювати основні
стратегічні цілі бізнесу і проконтролювати їх досягнення. Завдання менеджменту
полягає в тому, аби правильно зрозуміти й досягти поставленої власником мети. І
перше, й друге завдання непросто реалізувати, якщо немає певної загальної
системи, що пов’язує власника з менеджментом і всіма основними сторонами
бізнесу. Досить зручним засобом отримання таких зв’язків є збалансована система
індикаторів діяльності (ЗСІД). ЗСІД – засіб управління бізнесом, на вершині кута
якого ставлять стратегію його власників. Саме прагнення забезпечити
комплексність внутрішнього управління бізнесом спонукає звернутися до певного
системного засобу аналізу, яким і є ЗСІД [4]. Суть цієї системи коротко
формулюють двома положеннями: – лише фінансових показників не досить, аби
повністю і всебічно (збалансовано) описати стан підприємства, їх треба доповнити
іншими показниками; – така система показників може бути використана не просто
як комплексний індикатор стану підприємства, а як система управління, що
забезпечує зв’язок між стратегічними діями власників і операційною діяльністю
менеджменту підприємства. Головна структурна ідея ЗСІД полягає в тому, щоб
збалансувати систему показників у вигляді чотирьох груп. Перша група включає
традиційні фінансові показники. Друга група описує зовнішнє оточення
підприємства, його взаємини з клієнтами (здатність підприємства до задоволення
клієнта та до його утримання; здатність придбання нового клієнта; прибутковість
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клієнта; обсяг ринку; ринкова частка у цільовому сегменті). Третя група
характеризує внутрішні процеси підприємства (інноваційний процес; розроблення
продукту; підготовка виробництва; постачання основними ресурсами;
виготовлення; збут; післяпродажне обслуговування). Четверта група дає змогу
описати здатність підприємства до навчання і зростання, яка фокусується у такі
чинники: люди, з їхніми здібностями, навичками і мотивацією; інформаційні
системи, що дають можливість постачати критичну інформацію у режимі
реального часу; організаційні процедури, що забезпечують взаємодію між
учасниками процесу і визначають систему ухвал.
Отже, у сучасних умовах фінанси дедалі більше відходять на задній план,
коли виробляється основна стратегічна мета бізнесу. Водночас фінанси відіграють
ключову роль, коли відбувається оцінка результативності обраних стратегій.
Оцінювати результативність бізнесу треба на підставі найінформативніших
фінансових показників. Хоч як не були б ми впевнені у важливості збалансованої
системи оцінки бізнесу, власника завжди над усе цікавитимуть фінансові
показники, оскільки вони найближчі до його головної мети – збільшити власне
багатство. Основними групами показників, які можуть представити фінансовий
напрям, є:
– динаміка доходу і його структура;
– рівні витрат і показники прибутковості;
– управління робочим капіталом і грошові потоки;
– використання активів та інвестиційна ефективність.
Перераховані блоки – це система, яка є першим кроком у побудові
цивілізованого фінансового управління підприємством. З неї слід розпочинати, і
лише завершивши її, можна переходити до розв’язання інших проблем. Елементи
планування діяльності підприємства, що входять до системи управління
фінансовими ресурсами, забезпечують повну мобілізацію внутрішніх резервів
підприємства за рахунок їхнього виявлення ще на стадії планування обсягів і
структури активів, необхідних для досягнення планових показників фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Розроблена система управління фінансовими ресурсами підприємства
відповідає вимогам, сформульованим на підставі вивчення теорії і практики
управління фінансовими ресурсами підприємств. Однак слід зазначити, що
наявність системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств
припускає необхідність розробки комплексу організаційно-технічних заходів, що
забезпечують її практичну реалізацію. Таким чином, управління грошовими
потоками здійснюється відповідно до поставлених цілей, обґрунтування яких є
початковим етапом формування моделі управління грошовими потоками.
Зважуючи усі обставини сучасного економічного та політичного становища в
державі, у модель управління фінансовими ресурсами (зокрема грошовими
потоками) підприємства слід закладати загальні та специфічні цілі, а саме:
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 повнота та своєчасність покриття потреби підприємства в капіталі для
фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
підтримання прийнятного рівня платоспроможності й ліквідності;
 оптимізація інвестиційних грошових потоків з урахуванням того, що
вихідний інвестиційний потік зменшує вартість підприємства, а його генерування
зорієнтоване на компенсуюче збільшення вхідних та/або зменшення вихідних
грошових потоків у таких періодах;
 узгодження політики управління грошовими потоками з потребами
операційної діяльності підприємства, зокрема в частині управління робочим
капіталом та управління прибутком;
 організація фінансових грошових потоків із метою оптимізації структури
капіталу та зменшення середньозваженої вартості капіталу;
 забезпечення ефективності використання такого обмеженого ресурсу
підприємства, яким є грошові кошти в його розпорядженні;
підтримання балансу між формуванням резерву ліквідності та
альтернативними можливостями використання грошових ресурсів підприємства; 
скорочення витрат підприємства, пов’язаних з організацією управління
грошовими потоками.
Отже, ефективне управління формуванням та використанням фінансових
ресурсів підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку акціонерів
(власників) підприємства як фундаментальної фінансового менеджменту, що
проявляється в зростанні вартості підприємства та створенні грошової доданої
вартості.
Проблему управління формуванням та використанням фінансових ресурсів
слід розглядати від первинного суб’єкта господарювання до безпосередньо
держави. Виходячи із ситуації, що склалася, можна стверджувати, що для
ефективної не тільки господарської, але й фінансової діяльності підприємства в
цілому, кожний суб’єкт господарювання повинен сформувати власну стратегію
управління фінансами. Практика показує, що, як правило, ця стратегія полягає в
створенні фінансових планів: довгострокових (більше 1 року), середньострокових
(річних, квартальних), короткострокових (щомісячних). Управління фінансовими
ресурсами підприємства зводиться до безперервного процесу обробки фінансової
інформації, її аналізу і подальшої розробки і прийняття управлінських рішень за
результатами аналізу. Безперервність процесу обумовлюється наявністю:
організаційного, методологічного, кадрового, інформаційного, технічного та
нормативно-правового забезпечення. Запропоновані головні положення
формування стратегії управління фінансами підприємства, а саме:
1. Фінансова стратегія має спрямовуватися на реалізацію головної мети
бізнесу – підвищення багатства власника.
2. Стратегія управління фінансами має бути частиною загальної стратегії
підприємства.
466

3.
Оцінювати
результативність
бізнесу
треба
на
підставі
найінформативніших фінансових показників.
Ефективне управління залученням та використанням фінансових ресурсів
підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку акціонерів (власників)
підприємства як фундаментальної цілі фінансового менеджменту, що
проявляється в зростанні вартості підприємства та створенні грошової вартості
доданої.
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платоспроможності підприємства. Розглянуто основні напрями досягнення
фінансової стійкості підприємства в умовах фінансової нестабільності.
Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, капітал, фінанси, управління,
підприємство, менеджмент, ефективність.
Постановка проблеми. Для розв'язання проблем формування і використання
фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова політика
держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної
економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб'єктів підприємницької
діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала
реальний стан у розв'язанні соціально-економічних проблем у країні. Економічно
обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів
сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету,
збільшення дохідності підприємств.
Виклад основного матеріалу. Процес забезпечення платоспроможності
підприємства потребує постійної аналітичної роботи і прийняття раціональних
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фінансових рішень. Досягнення і підтримання оптимального рівня ліквідності
залежить від ефективного використання обраної методики, дотримання
нормативів основних співвідношень структури активів і пасивів, а також
застосування комп‘ютерних технологій. Переваги та недоліки запропонованих у
сучасній фінансовій теорії основних методів забезпечення платоспроможності і
ліквідності підприємства розглянуті у першій частині даної роботи. Найбільш
поширеним і комплексним вважається метод забезпечення платоспроможності
шляхом фінансового планування та бюджетування.
Оскільки рівень платоспроможності обумовлюється структурою активів та
пасивів підприємства, удосконалення процесу забезпечення платіжної
спроможності повинно ґрунтуватись на раціональному співвідношенні ліквідних
активів та джерел їх утворення. Нормативні значення ліквідності передбачають
формування необхідного обсягу ліквідних засобів, який відповідає платіжним
потребам підприємства. Оптимальні значення показників повинні знаходитись в
межах норми. Низькі значення цих величин свідчать про дефіцит платіжних
ресурсів, тоді як завищенні показники – про неефективне використання наявних
активів. В обох випадках підприємство втрачає можливості отримання більш
високих доходів. Відповідно, якщо фінансової ресурси необмежено інвестуються
у високодохідні активи, підприємство відчуває нестачу ліквідних активів і може у
найгіршому випадку опинитись перед загрозою банкрутства. У протилежному
випадку, збереження значної частини фінансових ресурсів, що перевищує
максимальне критичне значення, у високоліквідних активах зменшує можливості
підприємства отримати більші прибутки та відповідно погіршує загальний
фінансово-економічний стан підприємства.
Оптимізація рівня платоспроможності підприємства пов‘язана з вибором
позиції таких конкуруючих і різнобічних економічних процесів як ріст
прибутковості та зменшення ліквідності. Максимальна фінансова рівновага
забезпечується при оптимальному співвідношенні динамічної позиції
підприємства шкалі “ліквідність-прибутковість”. Проте теоретично-практичне
вирішення цієї проблеми на сучасному етапі характеризується недостатністю
методичного забезпечення. Таким чином, більш практичним і економічно
обґрунтованим для сучасних підприємств є зосередження уваги на застосуванні
поширених методик на основі фінансового планування.
Це свідчить про дефіцит у більшості українських підприємств
високоліквідних активів. Вирішення проблем оптимізації показників
платоспроможності можна визначити удосконаленням господарських процесів за
трьома основними напрямками (рис. 1).
Розв‘язання проблеми досягнення оптимального рівня плотоспро-можності і
ліквідності підприємства можливе при ефективній роботі в усіх визначених
нарямках. Бюджетування є найбільш економічно доцільним методом забезпечення
платіжної спроможності, оскільки дає змогу передбачати майбутні надходження
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грошових коштів та визначити межі витрат підприємства. Володіючи
комплексною інформацією фінансова служба підприємства може проводити
дійсно гнучку фінансову політику. Застосування цього методу доречне при
використанні комп‘ютерної системи управління.
Основні напрямки оптимізації
показників платоспроможності
підприємства

Фінансове планування,
бюджетування та
контроль

Застосування сучасних
копм‘ютерних технологій та
програмного забезпечення

Раціональне управління
якістю і структурою
капіталу
Рис. 1. Основні напрямки процесу оптимізації рівня платоспроможності
та ліквідності підприємства
Така система являє собою складний комплекс прикладного програмного
забезпечення за допомогою якого вирішується ряд фінансових проблем, що
впливають на платоспроможність, зокрема:
▪ розробка планів виробництва, реалізації продукції, витрат, прибутків
податків тощо (оформлення бюджетів доходів та витрат);
▪ підготовка, контроль виконання і модифікація бюджетів підрозділів,
видів діяльності тощо (оформлення бюджетів підрозділів і комплексного
бюджету);
▪ підготовка і представлення даних у вигляді звітів або візуальної
інформації (графіків, діаграм) у формі, необхідній для аналізу
платоспроможності і ліквідності та інших показників фінансовогосподарської діяльності підприємства.
На сучасному етапі розвитку найбільш потужними інструментами
планування, бюджетування, контролю і фінансового аналізу, що застосовуються
при системній інтеграції підприємства є промислові комп‘ютерні системи класів
ВРМ (Business Performance Management – управління діяльністю підприємства) та
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ERP (Enterprise Resourse Planning – планування ресурсів підприємства).
Основними компонентами ВРМ-системи планування, бюджетування і фінансового
контролю є:
▪ єдиний інформаційний простір управління плануванням і контролю, в
якому розробники бюджетів і їх виконавці можуть спільно вироблути
стратегічні і операційні плани;
▪ централізована база даних, у якій утримуються поточні і попередні
плпни, фактичні фінансові показники, зокрема, платоспроможності і
ліквідності;
▪ засоби операційного аналізу і обробки інформації, які дозволяють
ефективно і оперативно проаналізувати відхилення і будувати багатоваріантні
прогнози (за алгоритмом “що, якщо”);
▪ засоби захисту від несанкціонованого доступу у мережу тощо.
Використання цієї моделі комп‘ютеризації є потужним інструментом
фінансового планування, який дає змогу на основі розробленої методики
бюджетування, побудувати гнучку фінансову політику і систему ефективного
аналізу та моніторингу показників платоспроможності і ліквідності підприємства.
ERP-система управління ресурсами підприємства є більш сучасною і
включає: систему управління фінансами, виробництвом, реалізацією,
виробничими запасами, систему відносин з клієнтами CRM (Customer
Relationships Management). Таким чином впровадження комп‘ютеризованої
системи класу ERP дає змогу охопити практично усі бізнес-процеси підприємства.
Структурна схема розглянутих систем автоматизації приведена на рис. 2.
Рівень прийняття рішень

Бізнес-аналіз

Управління виробництвом
Управління персоналом
Управління запасами
Управління реалізацією
Управління закупівлями
Управління відносинами

Управління фінансами
/ забезпечення стійкої
ліквідності/

Рис. 2. Структурна схема ERP-системи фінансового планування,
бюджетування, контролю і аналізу
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таких
комп‘ютеризованих систем управління є введення первиної інформації на місцях її
виникнення, що дозволяє уникнути багаторазового введення в інформаційну базу
однакових даних, зменшити ймовірність помилок, а також швидко відобразити
діяльність підрозділів у вигляді автоматично сформованих поточних звітів. Ці
звіти можуть використовуватися фінансовою службою підприємства для
вироблення
гнучкої
і
ефективної
фінансової
політики,
прогнозу
платоспроможності і можливих ускладнень з ліквідністю.
Впровадження сучасної автоматизованої системи управління дозволяє щойно
введену в систему інформацію будь-якого з підрозділів практично відразу ж
включати для аналізу. Це дає змогу менеджменту підприємства своєчасно
реагувати на зміну ситуації, аналізувати причини виникнення явищ, що позитивно
чи негативно впливають на стан платіжної спроможності підприємства.
Основними перевагами застосування охорактеризованих класів комп‘ютерних
технологій є:
- можливість планування виробництва за традиційною схемою “продажвиробництво-запаси”;
- планування і ефективний моніторинг операційних, фінансових та
інших витрат підприємства;
- ефективне ціноутворення за рахунок коректного і своєчасного
розрахунку собівартості виробництва продукції та надання послуг;
- ефективне управління матеріальним забезпеченням за рахунок
потужного автоматичного контролю за витратами фінансових ресурсів;
- автоматичне формування управлінської звітності з встановленою
підприємством необхідною періодичністю;
- інтеграція автоматизованої системи управління гарантує можливості
аналізу платоспроможності і ліквідності за плановими (прогнозними) і
фактичними значеннями в режимі реального часу, що дає змогу повністю
об‘єднати фінансову інформацію і контролювати усі фінансово-економічні
процеси та показники підприємства.
На українському ринку програмних продуктів вітчизняних і зарубіжних
розробників існує велика кількість рішень системної інтеграції підприємства.
Найбільш поширеними серед західних програмних продуктів на вітчизняному
ринку є програма MPC (Management, Planning and Сontrol) фірми Comshare Inc.,
програма Adaytum e.Planning компанії компанії Adaytum Software Inc., також
програми Congos Finance 5.0, Hyperion Pillar, J.D.Edwards та інші. Проте західні
системи комп‘ютеризації підприємства мають ряд суттєвих недоліків при
впровадженні. Основними є відмінності методів бухгалтерського і податкового
обліку, структури управління, вітчизняні промислові підприємства мають цехову
форму виробництва, яка відсутня в країнах західної Європи та багато інших
розбіжностей. Таким чином, застосування вітчизняного програмного забезпечення
471

є не тільки у кілька разів дешевшими, але й у більшості випадків ефективнішим.
Поширеними вітчизняними програмними продуктами автоматизації управління є
система “ПАРУС”, Prоject Expert, 1:С “Предприятие”, “ІТ-Предприятие” та багато
інших.
Важливе значення при застосуванні методу бюджетування є управління
грошовими потоками, яке безпосередньо зумовлює рівень поточної і
перспективної з метою оптимального забезпечення платоспроможності та
ліквідності підприємства
Ефективне забезпечення потоками грошових коштів знижує ризик
неплатоспроможності та забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі
здійснення господарських операцій. Усі заходи щодо управління рухом грошових
коштів за видами діяльності підприємства повинні бути спрямовані на
забезпечення зростання чистого грошового потоку. Забезпечення цієї тенденції є
основою зміцнення платоспроможності, підвищення темпів економічного
розвитку на принципах самофінансування, зменшення залежності від зовнішніх
джерел формування ліквідних активів та приросту ринкової вартості
підприємства.
Проте окрім застосування методів фінансового планування у поєднанні з
комп‘ютерними технологіями, ще одним важливим аспектом оптимізації
показників платоспроможності і ліквідності є управління структурою капіталу
підприємства. Дисбаланс між співвідношеннями активів і пасивів значною мірою
обумовлює рівень платіжної спроможності. На структуру капіталу підприємства
найбільше впливають такі фактори як сфера підприємницької діяльності, форма
організації бізнесу, обсяги діяльності, особливості оподаткування тощо. у
міжнародній практиці нормативи структури капіталу регламентуються правилом
“Banker’s Rule” та умовами “золотого правила балансу”.
Відповідно до цих правил повинна виконуватись умова, при якій коефіцієнт
поточної ліквідності ≥ 2 (200%), у відповідності з чим структкра капіталу балансу
повинна відповідати наступним вимогам:
Оборотні кошти ≥ 2 х Короткостроковий залучений капітал
Згідно із “золотим правилом балансу” повинні виконуватись такі умови:
- стосовно першої інтерпретації в найпростішій формі показник
довгострокового фінансового забезпечення першого ступеня (співвідношення
власного капіталу до необоротних активів) повинен мати фактичне значення ≥ 0,50,7. Відповідно передбачається виконання наступної умови балансу:
Власний капітал ≥ 0,5-0,7 Необоротних активів
- другий варіант “золотого правила балансу” потребує, щоб показник
довгострокового фінансового забезпечення другого ступеня (співвідношення суми
власного капіталу і довгострокового залученого капіталу до суми необоротних
активів і стійких оборотних активів) мав значення ≥ 1, відтак виконуватиметься
ще одна важлива умова [ ]:
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Власний капітал + довгостроковий залучений капітал ≥ Необоротні активи
Загалом основні нормативні співвідношення балансу, що пропонує
вітчизняна і зарубіжна фінансова теорія та яких слід дотримуватися при оцінці
ефективності формування структури і обсягів ліквідних активів підприємства та
раціональних джерел їх формування зводяться до наступних нерівностей.
Іммобілізовані активи ≤ 0,8 Власного капіталу
(1)
Власний оборотний капітал ≥ 0,2 Власного капіталу
(2)
Власний капітал ≥ Довгостроковий позиковий капітал +
+ Короткостроковий позиковий капітал
(3)
Розрахунок основних показників платоспроможності і ліквідності
проводиться згідно поширених методик на основі балансу, відповідно дотримання
визначених основних співвідношень у структурі капіталу підприємства дає змогу
нормалізувати значення цих показників.
Таким чином, проведене дослідження напрямків оптимізації показників
платоспроможності і ліквідності дає змогу зробити висновок про те, що
досягнення фінансової рівноваги на підприємстві передбачає збалансованість
ліквідних активів і джерел їх утворення. Це є одним із основних факторів
забезпечення оптимального рівня стійкої ліквідності і платіжної спроможності
підприємства. Недотримання основних правил управління структурою активів і
пасивів автоматично відображається на балансі ліквідності підприємства. Якщо
рекомендовані вимоги не виконуються, це призводить до порушення оптимальної
структури капіталу і відповідно до часткової або повної неплатоспроможності
підприємства, оскільки ліквідні ресурси в такому випадку не узгоджені з
джерелами їх формування. І навпаки, дотримання нормативних умов дає змогу
сформувати правильну і економічно обґрунтовану структуру капіталу при якій
платіжні можливості і зобов‘язання будуть відповідати оптимальним значенням,
що забезпечить стабільний рівень платоспроможності і ліквідності підприємства.
Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки України для успішного
функціонування будь-якого підприємства необхідною є вірна початкова
стратегічна орієнтація та сприятливі вихідні умови (забезпеченість матеріальними,
фінансовими, трудовими, а останнім часом й інформаційними ресурсами).
Особливого значення в управлінні підприємством насьогодні набуває оцінка
фінансового потенціалу розвитку підприємства.
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КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Проаналізовано кредитування сільського господарства України, здійснено
економічний аналіз основних економічних показників розвитку сільського
господарства. Досліджено передумови виникнення та необхідності використання
кредиту, які, враховуючи особливості відтворення у сільському господарстві,
поділено на дві групи.
Ключові слова: сільське господарство, кредитування, сталий розвиток.
Постановка проблеми. Сфера сільського господарства є особливою
складовою господарського комплексу України. Сільське господарство — джерело
сировинної бази, яке забезпечує розвиток переробної галузі держави та її
продовольчу безпеку. Рівень розвитку агарної сфери, її виробнича структура
безпосередньо визначають розвиток сільських територій, рівень життя значної
части- ни населення України. Тому, ефективність фінан- сування аграрних
підприємств є однією із ключо- вих проблем розвитку економіки країни.
Недостатність власних коштів для фінансування своєї діяльності у
сільськогосподарських підприємствах обумовлює пошук додаткових зовнішніх
джерел фінансування, найбільш доступними серед яких, на сьогодні, є кредити.
Існуючий механізм кредитування сільського господарства потребує
подальшого удосконалення. Оскільки до групи потенційних кредиторів аграрного
сектору належать не лише банки, важливо розширювати взаємовідносини з
кредитними спілками, кооперативними банками, лізинговими, інвестиційними
компаніями, ломбардами, підприємствами з постачання матеріально-технічних
ресурсів, переробними підприємствами, які можуть надавати фінансові послуги
малим і середнім підприємствам та господарствам населення у сільській
місцевості.
Актуальність цих проблем постійно привертала увагу українських
економістів-дослідників, зокрема таких як: Безус Р. М., Данилів Б.В., Гмиря В. П.,
Іванець І. В., Кісіль М., Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Маніло А. В., Саблук П.Т. та
інших. Однак, постійні зміни законодавчої бази та нестабільність економічної
ситуації зумовлюють необхідність дослідження сучасного стану кредитування
сільського господарства в Україні.
Формулювання цілей статті. Мета роботи – дослідження кредитування
сільського господарства в Україні за умов сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питанням розвитку сільського
господарства в Україні присвячено ряд праць [1-6]. Зокрема, в статті Іванець І. В.
проаналізовано сучасний стан кредитування сільського господарства України та
здійснено оцінку кредитування сільського господарства Київської області зокрема.
Також автором розглянуто державну підтримку сільськогосподарських
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підприємств через механізм здешевлення кредитів та визначено шляхи
удосконалення кредитування сільського господарства [4].
Актуальними питаннями кредитування сільського господарства займаються
Р. М. Безус, А. В. Маніло [1], де значну увагу приділено факторам, що визначають
сучасний стан агропромислового комплексу України та особливості аграрного
сектору, що впливають на кредитні відносини. Визначено роль банківського
кредитування у розвитку аграрних підприємств, розглянуто види та умови
надання кредитів. Запропоновано шляхи удосконалення кредитного забезпе чення
сільського господарства в умовах кризових явищ в економіці України.
Таким чином, проведемо аналіз кредитування сільського господарства в
Україні. Дослідження процесу кредитування за останні роки свідчить про
нестабільну ситуацію в кредитуванні сільського господарства. Так, суттєво
скоротилось кредитування сільськогосподарських підприємств в 2015 році. На
кінець 2015 року, за даними Національного банку України, загальний обсяг
наданих кредитів в сільське господарство становив 48425 млн.грн., що зображено
на рис. 1.

Кредитування усіх видів
економічної діяльності
48,425

Усього
Сільське господарство

787,795

Рис. 1. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного
банку України) станом на кінець грудня 2015 року млн. грн [6]
Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку
України) станом на кінець грудня 2015 року [6] наведено на рис. 2. Найбільша
частка наданих кредитів становить на термін до1 року, що пов’язано з сезонністю
сільського господарства. Найменшу частку становлять кредити, які надані на
термін більше 5 років і становлять 6008 млн.грн.
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Рис. 2. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного
банку України) станом на кінець грудня 2015 року [6]
Слід підкреслити, що незалежно від обсягу кредитів, наданих сільському
господарству, лише тут досягнуто найбільше зростання обсягів виробництва
валової продукції в порівнянні з іншими галузями економіки, що в значній мірі
свідчить про ефективне використання фінансових ресурсів.
Так валова продукція сільського господарства України протягом 2010-2015
років (рис. 3.) має тенденцію до збільшення, однак у 2015 спостерігається
зменшення і це можна оцінити однозначно тільки негативно.
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Рис. 3. Валова продукція сільського господарства (мільйонів гривень) [3]
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Дані свідчать, що валова продукція сільського господарства у 2015 році
порівняно з попереднім роком зменшилась з 251427,2 до 239467,3 мільйонів
гривень, або на 11959,9 млн. грн., у тому числі рослинництва - з 177707,9 до
168439,млн. грн., або на 9268,9 млн. грн. і тваринництва - з 73719,3 до 71028,3
млн. грн., або на 2691 млн. грн [4].
Таке зменшення виробництва сільськогосподарської продукції пов’язане зі
скороченням випуску сільськогосподарських машин і обладнання, мінеральних
добрив і хімічних меліорантів, постійним зростанням цін на них,
нееквівалентністю обміну між промисловістю і сільським господарством, між
містом і селом, скороченням хімічної, біологічної та інших видів меліорації
земель, зменшення виробництва і внесення у ґрунт усіх видів мінеральних добрив,
зростання дисбалансу поживних речовин у ґрунті, розвиток водної і вітрової ерозії
ґрунтів, їх деградація, підтоплення, заболочення і засолення, вибуття значних
площ земель із сільськогосподарського обробітку.
Відбуваються великі деструктивні зміни у функціонально-компонентній
структурі сільського господарства, адже переважає виробництво продукції
рослинництва, що зображено на рис. 4.
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Рис. 4. Структура валової продукції сільського господарства України за
2010-2015 р.р. [3]
Така тенденція у розвитку сільського господарства є негативним явищем,
оскільки
позбавляє
можливість
забезпечувати
населення
найбільш
висококалорійними, поживними і дуже цінними продуктами харчування.
Розглянемо передумови виникнення та необхідності використання кредиту,
які, враховуючи особливості відтворення у сільському господарстві, можна
поділити на загальні (традиційні) та специфічні ( притаманні аграрному сектору
економіки).
До традиційних передумов виникнення кредитних відносин належать:
•
наявність товарного виробництва, а отже обороту товарів, що зумовлює
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неспівпадіння товарних і грошових потоків у часі;
•
одночасне вивільнення у зв’язку з попереднім коштів у одних
підприємств та їх нестача у інших.
До специфічних передумов необхідності кредитування сільського
господарства слід віднести:
•
сезонність виробництва;
•
нерівномірність надходження коштів від реалізації продукції (у
інтегрованих структурах це питання регулюється шляхом створення власної
торгівельної мережі або налагодження стабільних партнерських відносин з
підприємствами торгівлі);
•
уповільнений оборот капіталу, що зумовлює зростання терміну
користування позиченими ресурсами при орієнтації частини з них на
інвестиційний характер спрямування та зниження плати за них порівняно з
іншими галузями економіки;
•
високий ступінь ризику, відсутність ліквідної застави через високий
рівень спрацьованості техніки, залежність кінцевих фінансових результатів від дії
природних факторів, державної політики сприяння розвитку галузі, кон’юнктури
продукції на аграрному ринку, зовнішньої експансії і, як результат, - отримання
кредиту тими виробниками, які мають можливість ним скористуватись, на досить
невигідних умовах;
•
невідповідність потреби сільськогосподарських підприємств у
кредитних ресурсах можливостям кредиторів (банків та фінансово-кредитних
посередників);
•
триваліший за строками у порівнянні з підприємствами інших галузей
короткостроковий кредит, зумовлений специфікою виробництва у аграрному
секторі, та тяжіння до середньо- та довгострокових кредитів, необхідних для
подальшого розвитку та оновлення виробничих фондів;
•
необхідність використання кредитних коштів для забезпечення
безперервності сільськогосподарського виробництва, що зумовлене обмеженістю
власних фінансових ресурсів підприємств, підсиленою інфляцією, і як наслідок
грубим порушенням технологічних процесів та різким падінням обсягів
виробництва в умовах реформування економіки;
•
зниження платіжної дисципліни;
•
високий рівень ризику неповернення кредитів як з позиції кредиторів
(відсутність часто ліквідної застави), так і з позиції позичальників (підприємства
порівняно невеликі за розмірами, вплив кліматичного фактору на результати
діяльності, погіршення екології, некваліфікований менеджмент);
•
зростання збитковості підприємств у сучасних умовах незалежно від
нарощування обсягів виробництва та збільшення взаємної заборгованості, що
стримує запровадження кредитування під заставу землі як об’єкта купівліпродажу, оскільки при нинішньому рівні рентабельності сільськогосподарського
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виробництва земля мала б значну пропозицію та низький попит, що формувало б
на неї неадекватну ціну і зумовлювало розрив між її власником та господарем і
ніяким чином не сприяло поліпшенню становища аграрного сектора на краще;
•
нестача вільних фінансових коштів;
•
висока капіталомісткість та порівняно низька фондовіддача;
•
необхідність державної підтримки рівня доходів сільськогосподарських
товаровиробників.
Кредитування сільського господарства базується на тих принципах, що й
кредитування підприємств інших секторів економіки, але має суттєві особливості.
Деякі
з
цих
особливостей
мають
сталий
характер
(сезонність
сільськогосподарського виробництва, підвищена потреба аграрних підприємств в
основному капіталі тощо), інші – зумовлені сучасним станом розвитку сільського
господарства (незадовільний фінансовий стан більшості підприємств, значний
фізичний і моральний знос основних засобів тощо).
Висновки. Досліджуючи питання кредитування сільськогосподарських
підприємств, слід підкреслити, що кредитне забезпечення сільського господарства
- це цілісна система взаємопов'язаних елементів, яка передбачає надходження
кредитних ресурсів суб'єктам господарювання на ринкових умовах з урахуванням
об’єктивних особливостей галузі.
Крім того, до основних напрямів формування повноцінної системи
кредитування сільськогосподарських товаровиробників належать: зміна
нормативно-правової бази у сфері кредитування АПК, зокрема удосконалення
механізму надання часткової компенсації; законодавче врегулювання прав і
обов’язків учасників кредитного процесу, забезпечення належної державної
підтримки у сфері пільгового кредитування.
Подальші дослідження необхідно направити на вирішення проблемних
питань кредитування сільського господарства, орієнтуватись на створення
європейських стандартів життя і виробництва.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЙОГО
ОЦІНКИ
У статті визначено зміст поняття «фінансовий потенціал банку». Розглянуто
та узагальнено основні методи фінансового аналізу господарської діяльності
банку, наведені у публікаціях зарубіжних і вітчизняних науковців.
Ключові слова: комерційний банк, фінансовий потенціал банку, оцінка
фінансового потенціалу, фінансові показники, рейтингова модель.
В умовах ринкової економіки банківським установам необхідно досягати
максимально ефективного залучення і використання фінансових ресурсів,
забезпечувати стабільний розвиток господарської діяльності, своєчасно виявляти і
розв’язувати проблеми у фінансовій сфері.
Успішне управління фінансово-господарською діяльністю дозволить банкам
проводити дієву фінансову політику, що забезпечить мінімізацію та усунення
недоліків при прийнятті управлінських рішень щодо формування, розподілу та
використання ресурсів, та відповідно залишатися конкурентоспроможними на
ринку, забезпечити стабільне функціонування і фінансову стійкість. У зв’язку з
цим виникла необхідність у комплексному застосуванні і розвитку сучасного
інструментарію оцінювання фінансового потенціалу задля отримання всебічних,
своєчасних і глибоких аналітичних висновків про фінансовий стан установи.
Зазначено зумовило актуальність даної теми.
Дослідженню фінансового потенціалу банків присвячені наукові праці
О. Базілінської, О. Васюренко, О. Воробйова, А. Ковалевської, Г. Лазаренкова, В.
Мец, М. Савлук, О. Пастощук, Ю. Ряснянського та інших.
Метою статті є розкриття поняття фінансового потенціалу банку, розгляд
теоретичних основ та методичних аспектів щодо розрахунку основних показників
фінансового потенціалу.
Термін «фінансовий потенціал» є багатогранним поняттям, оскільки охоплює
всю фінансову сферу діяльності установи. Виділяють різноманітні підходи щодо
розуміння сутності фінансового потенціалу: ресурсний, «потенційних
можливостей», «відносин».
Розповсюдженим є ресурсний підхід, заснований на розумінні фінансового
потенціалу як сукупності фінансових ресурсів, менш поширеним − підхід
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«відносин», що передбачає взаємозв’язки банку з іншими установами в процесі
акумуляції та розміщенні фінансових ресурсів. [2, с. 28].
Найбільш змістовним є підхід «потенційних можливостей» до визначення
сутності фінансового потенціалу, оскільки трактує його як систему реалізованих
та нереалізованих спроможностей та можливостей, що виникають у процесі
економічних відносин з іншими суб’єктами, щодо максимально ефективного
залучення та розміщення фінансових ресурсів для досягнення мети банку і
отримання максимального фінансового результату за допомогою ефективної
системи управління, враховуючи внутрішні та зовнішні умови його діяльності [4].
Як зазначає Н. Міценко, фінансовий потенціал являє собою систему
стосунків, що виникає на підприємстві з приводу досягнення максимально
можливого фінансового результату при виконанні наступних умов:
−
можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації
ефективних інвестиційних проектів;
−
наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов
ліквідності і фінансової стійкості, рентабельності вкладеного капіталу;
−
наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує
прозорість поточного і майбутнього фінансового стану підприємства [3, с. 215].
З огляду на вищенаведені трактування сутності фінансового потенціалу його
слід розглядати як систему економічних відносин щодо найбільш ефективного та
раціонального залучення фінансових ресурсів, розміщення та управління ними у
коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах з метою досягнення
максимально можливого фінансового результату.
Сьогодні, коли банки, яким характерні значна уразливість від факторів
зовнішнього середовища стану, істотно впливають на розвиток інших суб'єктів
економічних відносин, важливого значення набуває оцінка фінансового
потенціалу банківських установ.
Згідно з працями науковців, сучасні концепції дослідження фінансового
потенціалу застосовують певні моделі або сукупність моделей та методик.
Особливої уваги заслуговують праці П. Фоміна, М. Старовойтова,
О. Парацій, що пропонують здійснювати оцінку фінансового потенціалу банку за
такими етапами:
● визначення рівня фінансового потенціалу та його характеристика (високий,
середній, низький);
● оцінка фінансового потенціалу за фінансовими показниками, що
характеризують ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість
підприємства;
● оцінка фінансового потенціалу банку за критерієм "можливість залучення
додаткового капіталу" (інвестиційна привабливість);
● оцінка фінансового потенціалу за критерієм "наявність ефективної системи
управління фінансами підприємства";
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● комплексна оцінка фінансового потенціалу банку (комплексним методом на
основі значимості кожної складової) [3, с. 215-216].
Поширеними інструментами фінансової оцінки діяльності та стану банку є
рейтингова
модель.
У
вітчизняній
банківській
практиці
найбільш
розповсюдженою є американська система CAMELS, сутність якої полягає у
визначенні загального стану банку на основі єдиних критеріїв, що охоплюють усю
його діяльність (табл. 1). Система дозволяє визначати банки, фінансовий стан,
операції або менеджмент яких мають недоліки, що здатні призвести до
банкрутства.
Таблиця 1
Параметри системи CAMELS
C

Назва параметру
Capital adequacy Достатність капіталу

А Asset quality
М Management
Е

Earnings

L

Liquidity

S

Sensitivity
market risk

Характеристика
Визначає достатність капіталу для покриття
ризикованих відкритих позицій
Якість активів
Визначає ступінь ризикованості активів банку
Менеджмент
Оцінює якість банківського менеджменту на
основі оцінки всієї фінансової звітності і
визначення результатів діяльності
Надходження
Визначає достатність доходів для майбутнього
росту банку та формування резервів для
покриття очікуваних ризиків
Ліквідність
Визначає
ступінь
спроможності
банку
виконувати свої зобов’язання
to Чутливість
до Оцінює вплив ринкового ризику на
ринкового ризику
прибутковість та капітал банку

Оцінка параметрів здійснюється за п’ятибальною шкалою, де «1» − найвища
оцінка, а «5» – найнижча. На підставі оцінок усіх параметрів за п’ятибальною
шкалою складається зведений рейтинг.
Рейтингова система CAMELS дозволяє із сукупності великої кількості
інформації отримати один показник, який використовується для подальшого
прийняття рішення та надає можливість комплексно охопити всі аспекти
діяльності банківської установи [1, с. 15].
Суб’єктивність процесу, відсутність аналізу операційних та функціональних
ризиків банку є недоліками рейтингової моделі. Тому необхідним є додаткове
дослідження фінансових показників діяльності банку, таких як ліквідності,
платоспроможності та рентабельності (табл. 2, табл. 3, табл. 4).
Коефіцієнтний аналіз дозволяє визначити загальний показник фінансового
стану банку, тобто окремий фінансовий коефіцієнт відображає певний напрям
діяльності банку. Тому для ефективного фінансового аналізу банківської
діяльності необхідно використовувати велику кількість різноманітних
коефіцієнтів.
Для оцінки ступеня ліквідності установи проводиться аналіз ліквідності
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балансу, що визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його
активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення
зобов'язань [5, с. 231]. Для того, щоб висновки за результатами аналізу були
достовірними необхідно фактичні значення показників зі звітний період порівняти
з фактичними значеннями за минулий та попередні роки, а також з нормативними,
які прийняті в установі.
Таблиця 2
Алгоритм розрахунку показників ліквідності
Показник

Характеристика

Коефіцієнт
покриття

Розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань
підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути
використані для погашення його поточних зобов'язань
Коефіцієнт
Розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до
швидкої
поточних зобов'язань підприємства. Відображає платіжні можливості
ліквідності
підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного
проведення розрахунків з дебіторами
Коефіцієнт
Обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і
абсолютної
поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт
ліквідності
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути
сплачена негайно
Чистий
Розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його
оборотний
поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про
капітал
спроможність сплачувати свої поточні зобов'язання
Джерело: [5, с. 233]

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємств характеризує
структуру джерел фінансування ресурсів, ступінь фінансової стійкості та
незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Оцінка
платоспроможності передбачає вивчення й аналіз причин фінансових ускладнень
установи. До основних ознак платоспроможності відносять:
−
наявність у достатньому обсязі коштів на поточному рахунку;
−
відсутність простроченої кредиторської заборгованості [6, с. 111-112].
Аналіз рентабельності надає можливість визначити ефективність вкладення
коштів та раціональність їх використання. Дані показники характеризують більш
повно, ніж значення прибутку, кінцеві результати фінансово-господарської
діяльності, ефективність роботи банку в цілому, доходність різних напрямків
діяльності, окупність витрат, оскільки відображають співвідношення ефекту з
наявними або використаними ресурсами.
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Таблиця 3
Алгоритм розрахунку показників платоспроможності
Показник
Коефіцієнт
платоспроможності
(автономії)
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними
засобами
Коефіцієнт маневреності
власного капіталу

Характеристика
Розраховується як відношення власного капіталу підприємства
до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу
власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його
діяльність
Розраховується як співвідношення залучених і власних засобів і
характеризує залежність підприємства від залучених засобів
Розраховується як відношення величини чистого оборотного
капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує
забезпеченість підприємства власними оборотними засобами
Показує, яка частина власного капіталу використовується для
фінансування поточної діяльності, а яка – капіталізована.
Розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до
власного капіталу

Джерело: [5, с. 233]

Коефіцієнти рентабельності доцільно використовувати для оцінки
ефективності використання прибутку в динаміці за ряд періодів, оскільки
результати аналізу дають змогу робити висновки про можливість максимізації
прибутку.
Таблиця 4
Алгоритм розрахунку показників рентабельності
Показник
Коефіцієнт рентабельності
активів
Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу
Коефіцієнт рентабельності
продажу
Коефіцієнт рентабельності
реалізації продукції

Характеристика
Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства
до середньорічної вартості активів і характеризує
ефективність використання активів підприємства
Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства
до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує
ефективність вкладення коштів до даного підприємства
Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства
до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і
характеризує ефективність господарської діяльності
підприємства
Розраховується як відношення прибутку від реалізації
продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво та збут і
характеризує прибутковість господарської діяльності
підприємства від основної діяльності

Джерело: [5, с. 235]

Отже, фінансовий потенціал банку слід трактувати як систему реалізованих
та нереалізованих спроможностей та можливостей банку, що виникають у процесі
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економічних відносин з іншими суб’єктами, щодо максимально ефективного
залучення та розміщення фінансових ресурсів, для досягнення мети банку і
отримання максимального фінансового результату за допомогою ефективної
системи управління у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах,
враховуючи внутрішні та зовнішні умови його діяльності.
Аналіз наукових праць з питань методології оцінки фінансового потенціалу
банку надав можливість виділити декілька підходів до його визначення. До
найбільш поширених методичних підходів відносять:
−
порівняльний підхід;
−
аналіз фінансових показників;
−
рейтингова модель;
−
комплексний метод.
Багатоаспектість поняття «фінансовий потенціал банку» потребує
комплексного підходу до його оцінки, що включає аналіз власного капіталу,
зобов’язань банку, аналіз активів, аналіз доходів і витрат банку, аналіз прибутку і
рентабельності, аналіз ліквідності, аналіз банківських ризиків та аналіз
фінансового стану банку.
У процесі дослідження необхідно визначити причинно-наслідкові зв’язки у
діяльності банку, що надасть можливість дати об’єктивну оцінку досягнутим
результатам, забезпечити подальший відповідний рівень фінансової стійкості та
ліквідності, виявити резерви підвищення ефективності діяльності банку, створити
сприятливі умови для інвестиційного та інноваційного розвитку, обґрунтувати
плани й управлінські рішення щодо дієздатної та гнучкої системи управління
фінансами підприємства.
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І.О. Сабаш
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті дослідженно сутність фінансового стану підприємства в сучасних
умовах, розгляд факторів, які впливають на фінансове становище підприємства,
розвиток сучасних методів проведення фінансово- економічного аналізу на
підприємствах України, а також розробка шляхів покращення фінансового стану
підприємства. Виявлено фактори, які впливають на фінансовий стан
підприємства, проведено аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості на прикладі
Філія «Дирекція з будівництва Дністровська ГАЕС», що займається виробітком
електроенергії. Визначенно тип фінансової стійкості Філія «Дирекція з
будівництва Дністровська ГАЕС» на основі співвідношення його активів і пасивів.
Ключові слова: оцінка фінансового стану, прибутковість баланс, фінансова
стійкість, актив, пасив, фінансовий аналіз.
Питання оцінки фінансового стану підприємства знаходять відображення в
численних роботах фахівців. Серед них найбільш значущими слід відзначити
роботи таких вітчизняних вчених, як: О. Ю. Верланова, О.С. Іванілова, О. П.
Кавтиш, А. В. Ковалевської, І. М. Мягких, Т. А. Обущак, Н. А. Остап’юк, Р. В.
Рудої, Г. В. Савицької тощо. Проте окремі моменти комплексної оцінки
фінансового стану підприємства досі є мало вивченими і мало дослідженими, що
спонукає до більш глибшого їх висвітлення у статті.
Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну відповідальність
за своїми зобов'язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи,
постачальниками, власними працівниками, а також за результатами виробничофінансової діяльності. Здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові
зобов'язання характеризує його фінансовий стан.
Під фінансовим станом підприємства розуміють також рівень його
забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для
здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових
розрахунків за своїми зобов'язаннями.
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Фінансовий стан — одна з найважливіших характеристик виробничофінансової діяльності підприємств. Він може бути стійким або нестійким. Кожне
підприємство намагається досягти стабільного фінансового стану, тобто створити
достатній обсяг фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з
постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого
економічного та соціального розвитку підприємства. Метою оцінки фінансового
стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості,
рентабельності та платоспроможності [1,c.108].
Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні
спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів
(зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий
стан. Результатом такого аналізу повинен бути висновок щодо його спроможності
здійснювати господарську діяльність, отримувати прибуток в умовах економічної
самостійності, а також вірогідність збереження такого стану підприємства
[4,c.163-169].
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись шляхом
обчислення системи економічних показників, які характеризують господарськофінансове становище суб'єктів господарювання [2].
До основних показників, що, характеризують фінансовий стан
підприємства, належать такі [2]:
 прибутковість (рентабельність);
 оптимальний розподіл прибутку;
 оптимальні розміри власних оборотних активів, які забезпечують
нормальний процес виробництва та реалізації продукції;
 наявність власних джерел формування оборотних активів в обсязі,
достатньому для їх покриття;
- платоспроможність підприємств.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає визначення
економічного потенціалу суб'єкта господарювання або дає змогу забезпечити
ідентифікацію його місця в економічному середовищі.
Стійкість фінансового стану підприємства Філія «Дирекція з будівництва
Дністровська ГАЕС» залежить в і д оптимальної структури джерел капіталу (від
співвідношення власних і позикових коштів), від структури активів підприємства і
насамперед від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від
рівноваги активів і пасивів підприємства за функціональною ознакою.
Коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість підприємства та алгоритми
їх розрахунку на основі нової форми балансу. (табл. 1).
Коефіцієнт автономії характеризує частку вкладників підприємства в
загальній сумі авансованих коштів. Оскільки, величина коефіцієнта автономії по
2014-2016 роках перевищує позначку 0,5, то це характеризує фінансову стійкість
підприємства і його незалежність від кредиторів.
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Таблиця 1. Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості Філія «Дирекція з
будівництва Дністровська ГАЕС»
Назва показника

Зміст

Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії,
концентрації власного
капіталу), Кфн
Коефіцієнт концентрації
залученого капіталу, Кзк

Показує частку власного капіталу
у загальній сумі джерел коштів
(валюті балансу)

Коефіцієнт фінансового
левериджу (фінансового
ризику), Кфл
Коефіцієнт маневровості
власного капіталу, Кмвк

Розрахунок на основі
Балансу
ВК
Кфн= К

Показує частку позикового
капіталу у загальній сумі джерел
коштів (валюті балансу)
Показує співвідношення
залученого і власного капіталу.

КконцЗК= К

Характеризує суму власного
оборотного капіталу на одну
грошову одиницю власного
капіталу

КманВК=

ЗК

ЗК

Кфр=ВК
ВК−НА ВОК
ВК

= ВК ,

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, розрахований за 2014-2016
роки нижчий за 0,5, що вказує на меншу заборгованість підприємства, стійкіший
його стан. Оскільки в 2016 році, в порівнянні з 2014 і 2015 роками даний показник
збільшився, то це означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні
підприємства.
Коефіціент фінансового ризику характеризує кількість одиниць залученого
капіталу, яка припадає на одиницю власного капіталу. Отже, в 2014 році на 1 грн
власного капіталу припадає майже 0,02 грн залученого капіталу і в 2015 році, і в
2016 році теж майже 0,02 грн на 1 грн власного капіталу припадає залученого
капіталу. Зростання показника в динаміці свідчить про збільшення залежності
підприємства від інвесторів і кредиторів, про деяке зниження фінансової стійкості
підприємства.
Даний показник характеризує ступінь мобілізації власного капіталу, тобто
яка частина власного капіталу знаходиться в обігу. Розраховані коефіцієнти
вказують на наявність власних оборотних коштів. При чому у динаміці даний
показник зростає, що значить, що зростає частка власних оборотних коштів.
Нормативне значення показника фінансової стійкості рекомендоване
більшістю методик на рівні не менше 1. Перевищення власних коштів над
позиченими або їх тотожність означає, що підприємство має достатній запас
фінансової стійкості та відносної незалежності від зовнішніх фінансових джерел.
На нашу думку, такий рівень показника є рекомендованим для підприємств в
умовах розвиненої сталої економіки, але при кризовому її стані – завищений. В
умовах фінансово-економічної кризи коефіцієнт фінансової стійкості
підприємства, як показує практичний досвід, можливий на рівні 0,7-0,8; а при
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залученні довгострокових кредитів – 0,5[3]. Дослідження фінансової стійкоті на
прикладі Філія «Дирекція з будівництва Дністровська ГАЕС» наведено в табл. 2.
Із таблиці 2. очевидно, що коефіцієнт автономії спав у 2016 році в
порівнянні з попередніми на 0,04 %, що означає, що зменшилась частка
вкладників підприємства в загальній сумі авансованих коштів; в свою чергу
коефіцієнт концентрації залученого капіталу у 2016 році в порівнянні з
попередніми - 2014 і 2015 роками зріс на 5,17 %, що вказує на збільшення частки
залученого капіталу і на менш стійкіший стан даного підприємства; коефіцієнт
маневрування власного капіталу має додатнє значення, що є позитивним для
підприємства і в динаміці зріс з 0,1314 в 2014 році до показника 0,2093 в 2016
році, що вказує на збільшення величини власного оборотного капіталу.
Таблиця 2. – Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості Філія «Дирекція
з будівництва Дністровська ГАЕС»
Показник

Коефіціент
автономії
Коефіціент
концентрації
залученого
капіталу
Коефіціент
фінансового
ризику
Коефіціент
маневрування
ВК

2014
рік
( %)

2015
рік
( %)

2016
рік
( %)

0,9820

0,9820

0,0175

Абсолютна зміна

Темп приросту, %

2015 р. у
порівнянні
з 2014 р.

2016 р. у
порівнянні
з 2015 р.

2015 р. у
порівнянні
з 2014 р.

2016 р. у
порівнянні
з 2015 р.

0,9816

0,00

-0,0004

0,00

-0,04

0,0174

0,0183

-0,0001

0,0009

-0,57

5,17

0,01785

0,01776

0,01870

-0,0001

0,0009

-0,50

5,29

0,1314

0,1701

0,2093

0,0387

0,0392

29,45

23,05

Аналіз фінансової стійкості може буди доповнений детальним аналізом
забезпеченості і ефективності використання оборотних коштів підприємства за їх
видами, зокрема виробничих запасів, дебіторської заборгованості та грошових
коштів. У процесі аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно
проаналізувати дебіторську заборгованість, установити її склад і структуру за
термінами виникнення, виявити: нормальна вона чи невиправдана. На фінансову
стійкість підприємства впливає не сама по собі наявність дебіторської
заборгованості, а її розмір, рух і форма. Фінансова стійкість і платоспроможність
підприємства взаємопов’язані. Фінансова стійкість забезпечує стабільну
платоспроможність на перспективу, в основі якої лежить збалансованість активів і
пасивів, доходів і витрат та грошових потоків, тому наступним етапом аналізу
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фінансової стійкості підприємства є оцінка платоспроможності [6.c. 92-100].
Для оцінки типу фінансової стійкості на основі абсолютних показників
розглянемо можливі варіанти фінансового стану на прикладі Філія «Дирекція з
будівництва Дністровська ГАЕС». Проведемо аналіз джерел формування запасів і
витрат підприємства. Для цього побудуємо таблицю 3, в яку занесемо дані щодо
запасів і витрат, величину власного капіталу, необоротного капіталу,
короткострокових кредитів і позик та довгострокових зобов’язань та забезпечень
наступних витрат і платежів і визначимо тип фінансової стійкості підприємства.
Із результатів таблиці очевидно, що для формування запасів і витрат
підприємства цілком вистачає так званих «нормальних» джерел формування
запасів, тому даний стан можна оцінити як абсолютна стійкість фінансового стану.
Розрахунки свідчать про достатньо високу стійкість підприємства, тому зовсім не
потрібно поповнювати власний оборотний капітал за рахунок внутрішніх і
зовнішніх джерел.
Таблиця 3. Визначення типу фінансової стійкості підприємства на
основі співвідношення його активів і пасивів
Показник
Запаси і витрати
Власний капітал
Необоротні активи
Довгострокові зобов'язання та забезпечення
наступних витрат і платежів
Короткострокові кредити та позики
Наявність власних оборотних активів
Наявність власних і довгострокових
зобов'язань та забезпечень наступних витрат
і платежів
Наявність усіх джерел формування запасів і
витрат
Надлишок (нестача) власних оборотних
активів для формування запасів і витрат
Надлишок (нестача) власних оборотних
активів та довгострокових джерел для
формування запасів і витрат
Надлишок (нестача) джерел формування
запасів і витрат
Тип фінансової стійкості

Значення
2015
2016
Рік
Рік
2142
3966,5
167374 168005,5
138899
132841

Абсолютна зміна
1824,5
631,5
-6058

0

0

0

0
28475

0
35164,5

0
6689,5

28475

35164,5

6689,5

28475

35164,5

6689,5

26333

31198

4865

26333

31198

4865

26333

31198

4865

абсолютна стійкість фінансового стану

Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, для підвищення
ефективності виробничо-господарської діяльності Філія «Дирекція з будівництва
Дністровська ГАЕС»
та покращення його фінансового стану можна
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запропонувати наступні заходи:
- підвищити ефективність використання основних засобів підприємства з
метою зниження питомих непрямих витрат в собівартості продукції;
- підвищити інтенсивність використання оборотних активів підприємства з
метою зниження питомої ваги позикових коштів в їх загальній сумі;
- знизити матеріальну і трудову складові операційних витрат за рахунок
впровадження системи економічно обґрунтованих норм і нормативів та
організувати постійний контроль за їх неухильним дотриманням;
- вивчити можливість розширення обсягів та ринків збуту продукції
(товарів)з метою подальшого збільшення обсягів реалізації, грошових.
Отже, Однією з найважливіших складових процесу управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства є комплексна оцінка фінансового стану.
Слід розуміти, що це процедура втілення комплексу заходів, яка включає аналіз
найважливіших параметрів фінансово-господарської діяльності із застосуванням
сучасних методів фінансового аналізу для забезпечення інформаційної бази
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на створення умов
для сталого розвитку підприємства. Дослідження фінансового стану підприємства
дозволяє визначити рівень його конкурентоспроможності і місце підприємства в
економічному середовищі. Узагальнюючи розраховані показники Філія «Дирекція
з будівництва Дністровська ГАЕС» можна відмітити, що підприємство має досить
стійкий фінансовий стан як підтверджують розрахунки.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ПРИСКОРЕННЯ ОБІГУ
ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Досліджено етапи прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві, також
в даному дослідженні було виявлено та запропоновано шляхи прискорення обігу
оборотних коштів.
Ключові слова: оборотні кошти, кругообіг, ефективність управління оборотними
коштами, оборотність, прискорення обігу.
Постановка проблеми. Негативним фактором у роботі багатьох вітчизняних
підприємств є нестача оборотних коштів, яка супроводжується низьким рівнем їх
використання. Досвід зарубіжної системи господарювання визначає залежність
результатів діяльності підприємств від ефективності управління процесом
формування і використання їхніх оборотних коштів. Саме тому визначення
потреби в оборотних коштах як важливого чинника підвищення ефективності
функціонування та прискорення їх обігу для підприємств набуває особливої
актуальності.
Саме прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них,
дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для потреб
виробництва (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску продукції
(відносне вивільнення).
Як результат прискорення обороту вивільняються матеріальні елементи
оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, залишків
незавершеного виробництва та ін., а отже, вивільняються і грошові ресурси,
раніше вкладені в ці запаси. На розрахунковому рахунку підприємства
розміщуються вивільнені грошові ресурси, в результаті чого поліпшується їх
фінансовий стан, поліпшується його платоспроможність.
Таким чином, роль прискорення обороту оборотних коштів у формуванні
прибутку є дуже високою і визначає необхідність постійного управління цим
процесом з метою підвищення ефективності управління оборотним капіталом в
цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вивчення проблем управління
оборотними коштами підприємств вагомий внесок зробили А. Поддєрьогін,В.
Ковальов, Є. Стоянова, О. Єфімова, І. Бланк, Джеймс Ван Хорн та інші
науковці. Незважаючи на значну кількість публікацій, що освітлюють окремі
аспекти проблем управління оборотними коштами, дослідження цього процесу,
його сутності, особливостей, факторів, що впливають прискорення обігу
оборотних коштів підприємства, вимагають подальшої розробки.
Виклад основного матеріалу.Ефективність управління оборотними коштами
на підприємстві характеризується швидкістю їх обороту (оборотністю). Чим
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менше вони затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їхній
кругообіг.
Кругообіг оборотних коштів і створення нової вартості відбувається за
схемою [4]:
Г – ПП …В… Т - Г´,
де Г - кошти, що авансуються;
ПП - предмети праці;
В - виробництво;
Т - готова продукція (товар);
Г´- кошти, отримані від реалізації створеної продукції.
Прискорення обертання оборотних активів призводить як до підвищення
ефективності їх використання, так і зростання ефективності діяльності
підприємства. За умов прибуткової роботи підприємства наслідком прискорення
процесу обертання оборотних коштів є збільшення величини виробленої продукції
та річного прибутку. У разі, коли існують обмеження щодо попиту на продукцію,
яку виробляє підприємство, прискорення процесу обертання призводить до
вивільнення з обороту певної суми оборотних коштів і появи можливості їх
використання в іншому напрямку діяльності підприємства з метою отримання
додаткового прибутку або досягнення певного соціального ефекту [2].
Коли невиправдано низький рівень оборотного капіталу, то господарська
діяльність не підтримується на належному рівні, звідси – можлива втрата
ліквідності, періодичні збої в роботі і низький прибуток. Політика управління
оборотним капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати
ліквідності й ефективністю роботи підприємства.
Новий етап кругообігу оборотних коштів розпочинається і закінчується
шляхом переходу в інший. Економічна ефективність цього процесу залежить не
тільки від правильного прогнозування строків початку кожного з етапів, а й від
визначення кількісної, вартісної та якісної характеристик початку, перебігу та
закінчення всіх етапів процесу. При цьому потрібно визначитися з тим, скільки
зусиль потребує початок, продовження та закінчення етапу, тобто скільки все це
коштуватиме підприємству. Окрім того, важливо бачити результати використання
тих чи інших складових оборотних коштів на певному етапі. Лише тоді коли
досягається максимальна віддача на кожному з етапів, можна сподіватися за
позитивний загальний результат. Конкретні результати досягаються швидше та
краще, коли точно визначена мета та засоби її досягнення. Саме тому доцільно
умовно поділити весь процес виробництва на декілька взаємозалежних етапів [3].
На стадії створення виробничих запасів шляхами прискорення обігу можуть
бути:
- впровадження економічно обґрунтованих норм запасу;
- застосовувати при формуванні виробничих запасів принцип оптимального
співвідношення ціни та якості;
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- наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, що комплектують
вироби до споживачів;
- поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких
договірних умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників,
налагодження роботи транспорту;
- розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а
також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;
- комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних
робіт на складах.
На стадії незавершеного виробництва:
- прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної
техніки і технології, особливо безвідхідної, роторних ліній, хімізація
виробництва);
- розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;
- організовувати використання вторинних ресурсів;
- удосконалювання форм організації промислового виробництва,
застосування більш дешевих конструктивних матеріалів;
- удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого
використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
- збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.
На стадії обігу:
- удосконалення маркетингової діяльності підприємства;
- стимулювання збуту продукції;
- ефективне управління дебіторською заборгованістю;
- пошук оптимальних схем взаємодії з банківськими установами з приводу
залучення коштів і здійснення розрахунків;
- своєчасне оформлення документації та прискорення її руху;
- наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;
- удосконалювання системи розрахунків;
- збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень
по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з
зекономлених матеріалів;
- ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях,
асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з
укладеними договорами [1].
Якщо мова йде про поліпшення використання оборотних коштів, не можна
не сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, що виражається
в наступному [5]:
1) зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує
виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної
кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає
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тому як одна із серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.
2) прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження
нової техніки й удосконалюванню технологічних процесів.
3) економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню
використання виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності
праці.
4) економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню
собівартості промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості
продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на
фінансовий стан підприємства.
Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування
і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління оборотним
капіталом має певні особливості не лише в різних галузях, а навіть і на різних
підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської
діяльності, обсяг виробництва; рівень технології та організації виробництва;
термін виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних
цінностей і реалізації продукції та ін.
Оборотні кошти мають різний рівень ліквідності,залежно від розміщення,
умов організації виробництва й реалізації продукції, а отже, і ризику
використання.
Варто зазначити, що ефективність використання оборотних коштів залежить
від багатьох чинників. Серед них можна виділити зовнішні чинники, що роблять
вплив незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на яких
підприємство може і повинно активно впливати.
До зовнішніх чинників відносяться: загальна економічна ситуація,
особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні
ставки по ним, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що
фінансуються з бюджету. Враховуючи ці і інші чинники, підприємство може
використовувати внутрішні резерви раціоналізації руху оборотних коштів [6].
Саме прискоренням оборотності оборотних коштів на всіх стадіях
кругообігу забезпечується підвищення ефективності використання оборотних
коштів. Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів
закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це
відноситься, перш за все, до виробничих запасів. Запаси грають важливу роль в
забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час вони
представляють ту частину коштів виробництва, яка тимчасово не бере участь у
виробничому процесі. Важливою умовою підвищення ефективності використання
оборотних коштів є ефективна організація виробничих запасів. Основні шляхи
скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання;
ліквідації наднормативних запасів матеріалів; вдосконаленню нормування;
поліпшенню організації постачання, зокрема шляхом встановлення чітких
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договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору
постачальників, налагодженої роботи транспорту. Саме поліпшенню організації
складського господарства належить важлива роль.
Скорочення часу перебування оборотних коштів в незавершеному
виробництві досягається шляхом вдосконалення організації виробництва,
поліпшення вживаної техніки і технології, вдосконалення використання основних
фондів, перш за все їх активної частини, економії по всіх стадіях руху оборотних
коштів.
У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь в створенні нового продукту,
а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве відвернення засобів в
сферу обігу – негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення
вкладень оборотних коштів в сферу обігу є раціональна організація збуту готовій
продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення
документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної
дисципліни.[4]
Прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити значні суми і
таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а
засоби, що вивільняються, використовувати відповідно до потреб підприємства.
Висновки. Отже, основними напрямками управління оборотними активами
є: скорочення матеріальних запасів на складах за рахунок зниження
наднормативних запасів матеріалів, палива, інструменту, внаслідок поліпшення
постачання, за рахунок зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції;
зменшення тривалості циклу виробництва основної продукції за рахунок
застосування нової техніки і технології, підвищення продуктивності праці, норм
витрат ресурсів, зменшення часу перебування в заділах деталей, складальних
одиниць; скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорення
реалізації, підвищення ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення
розрахунків, поліпшення комплектності постачань; підвищення ритмічності
виробництва внаслідок рівномірності випуску і відвантаження продукції,
удосконалення планування і організації виробництва; розвиток концентрації,
спеціалізації і кооперування; удосконалення асортименту продукції і підвищення
якості виробів.
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У статті розглядається сутність стратегії фінансового забезпечення
підприємств комунального господарства, визначено особливості та етапи
формування такої стратегії в умовах реформування галузі.
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На сучасному етапі ринкових реформ розвиток підприємств комунального
господарства зіткнувся з низкою суб’єктивних і об’єктивнихчинників, що
зумовили його розбалансований, асиметричний та диспропорційний характер в
усіх регіонах країни. Основою цього стала невизначеність стратегічних
пріоритетів розвитку та функціонування у кризовий та посткризовий періоди,
неготовність підприємств до неухильно зростаючого конкурентного тиску на
внутрішньому ринку у боротьбі за матеріальні та фінансові ресурси, можливість
ефективного використаннясвого виробничого потенціалу, систем та комплексів.
Тактичні
прорахунки
даного
розвитку
(у
короткостроковому
та
середньостроковому періодів) обумовлені переважно відсутністю чітко означених,
науково обґрунтованих економічних, соціальних, а особливо фінансових
стратегічних пріоритетів. Розв'язання зазначених проблем та досягнення
економічно значимих результатів зумовлює розробку стратегії фінансового
забезпечення підприємств комунального господарства.
Метароботиполягає у визначенні сутності та необхідності формування
стратегії фінансового забезпечення підприємств комунального господарства в
умовах реформування галузі.
Виходячи з Програм реформування і розвитку житлово-комунального
господарства визначені Стратегія та основні завдання підвищення ефективності
роботи комунального господарства. Стратегічні напрями розвитку комунального
господарства в Україні відповідно до визначених нормативів і стандартів повинні
бути наступні: 1) створення чітко визначеної законодавчо-інституційної бази у
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сфері житлово-комунального господарства, запровадження системи індикаторів,
визначення рівня ефективності її функціонування; 2) удосконалення системи
управління галуззю всіх форм власності, розвиток та запровадження різних форм
власності підприємств житлово-комунального господарства, впровадження
ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері; 3) забезпечення
беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно
обґрунтованій системі визначення рівня тарифів на комунальні послуги; 4)
забезпечення адресного соціального захисту населення при проведені
повномасштабної реформи галузі; 5) підвищення ефективності використання
енергетичних та матеріальних ресурсів; 6) підвищення якості та збільшення обсягу
послуг до рівня, визначеного Євросоюзом [1].
У більшості регіональних стратегій розвитку комунального господарстваці
пріоритети були визнані домінуючими.
У формуванні стратегії підприємств комунального господарства
найефективнішим стимуломє фінансова складова, яка стає дієвим інструментом у
прийнятті управлінських рішень. Отже, в основі реалізації фінансових
можливостей підприємства знаходиться фінансова стратегія, яка визначає
довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансових
ресурсів, передбачає рішення головних завдань, що випливають з особливостей
функціонування підприємства на мікро та на макрорівнях. Одночасно з цим,
підприємство здійснює вибір поточних тактичних цілей і завдань, які пов'язані з
основними проблемами, що постають перед підприємством в області мобілізації й
ефективного використання фінансових ресурсів, регулюванні внутрішніх
економічних тасоціальних питань. Усі ці заходи тісно взаємодіють між собою і
взаємозалежні.
Визначаютьтри основні характеристики фінансової стратегії:
1. Визначає найкращу спрямованість фінансової діяльності.
2. Націлює на економію всіх видів витрат.
3.Спрямовує на мобілізацію капіталу для підтримки виробничих,
дослідницьких, маркетингових та інших стратегій підприємства.
Так,фінансовастратегія,
в
економічній
літературі,маєвизначатизагальнийнапрямдіяльностіпідприємства, зокрема:[2, с.
109-113]:
- стратегія фінансової підтримки пришвидшеного зростання підприємства,
відповідно до цього, домінантною сферою стратегічного фінансового розвитку
підприємства є підвищення потенціалу формування фінансових ресурсів;
- стратегія фінансового забезпечення стійкого зростання підприємства, що
спрямована на збалансування параметрів зростання операційної діяльності та
необхідного рівня фінансової безпеки підприємства. Пріоритетнимзавданням є
забезпеченняефективногорозподілу та використанняйогофінансовихресурсів;
- антикризова фінансова стратегія підприємства, що формується
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для забезпечення фінансової стабілізації підприємства у процесі виходу із кризи.
Отже, можна вважати, що основою фінансової стратегії – є стратегія
фінансового забезпечення, мета якої полягає у забезпеченні відповідної
рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості та фінансової
стабільності підприємства.
У характеристиці фінансової стратегії розкриваються ознаки аналогічні
категорії «фінансове забезпечення», по-перше, це формування та ефективне
використання фінансових ресурсів; по-друге, це виявлення найефективніших
напрямків фінансування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;
по –третє, це виявлення всіх фінансових можливостей та здійснення заходів щодо
забезпечення фінансової стійкості, що впливає, відповідно, на рівень фінансового
забезпечення.
Отже, стратегія фінансового забезпечення підприємств комунального
господарства представляє собою комплексну програму дій, яка спрямована на
забезпечення «набору цілей, завдань, принципів формування та ефективного
використання фінансових ресурсів, методів та джерел фінансування, що
розраховані на перспективний розвиток та підвищення конкурентних переваг
підприємства, враховуючи специфіку галузі.
Американськівчені А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [3, с.90]вважають, що
не завждипідприємствоможевибрати будь-яку стратегію, аджейогодіїможуть бути
обмеженівпливомзовнішніх(екзогенних)і
внутрішніх(ендогенних)факторів.Фактори взаємозалежні між собою і впливають
на результати господарської діяльності підприємства в різних напрямках: одні –
позитивно, інші – негативно. Тому, в сучасних умовах особливо актуальним
постає питання дослідження та врахування всіх факторів, що впливають на
формування фінансових ресурсів та на перспективні цілі розвитку підприємства.
Способи реагування підприємств комунального господарства до дії
екзогенних та ендогенних факторів різні, але їх реалізація базується на визначенні
«набору цілей» розвитку, які б відповідали стратегії фінансового забезпечення та
рівню фінансового забезпечення підприємств.
Наступним важливим етапом у формуванні стратегії фінансового
забезпечення підприємства є визначення періоду її реалізації. Тривалість цього
періоду залежить в першу чергу від тривалості періоду формування
базової/загальної стратегії розвитку підприємства, від специфіки підприємства,
його галузевої приналежності, рівня невизначеності та життєвого циклу. Так, на
підприємствах комунального господарства період може коливатися в межах від 1
до 30 років. Зокрема, деякі проекти та програми можуть бути реалізовані у
коротко - і середньостроковій перспективі.
На третьому етапі, основноюпроблемоюформуваннястратегії є прояв
специфічних ознак самої галузі - наявність монопольного становища суб'єктів
господарювання, однорідність послуг та соціальне значення. Так, якщо для
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звичайної компанії, однією з головних цілей є отримання прибутку, то більшість
підприємств комунального господарства спрямовані лише на соціальну безпеку та
можливість відшкодування собівартості тарифів.
Тому важливим моментом для ефективного розвитку виробничого та
фінансового потенціалу підприємств комунального господарства в умовах
реформування галузі слід вважати структурну перебудову. Її можна здійснити за
допомогою політики реструктуризації та фінансового оздоровлення потенційно
конкурентоспроможних підприємств або через ліквідацію тих, що є збитковими і
неперспективними. Необхідність радикальних змін полягає у створенні якісно
нового механізму господарювання.
Ефективність фінансового оздоровлення забезпечується заходами, які
покладені в основу плану реструктуризації, в якому відбито переваги обраних
організаційних форм і методів, що спрямовані на вдосконалення організації та
управління виробничо-господарською діяльністю, поліпшення фінансового стану
підприємства.
Реалізація заходів із фінансового оздоровлення вимагає системного і
комплексного підходу, відповідної психологічної та фахової підготовки
управлінського персоналу та керівників, відмови від існуючих стереотипів в
управлінні підприємством та від окремих збиткових видів виробництва та
діяльності. В рамках кожного підприємства формуються стратегічні цілі розвитку,
їх масштаби та глибина, джерела фінансування, можливі соціальні, економічні,
екологічні та бюджетні наслідки та можливі варіанти їх згладжування.
З метою комплексності змін, що базуються на переліку заходів у межах
основних напрямів розвитку підприємств комунального господарства,
розглянемостратегічні цілі розвитку підприємств. Отже, домінантними
стратегічними цілями підприємств комунального господарства повинні бути:
 зростання доходу – стратегія реалізується за рахунок трьох головних
компонентів: збільшення об'єму виробництва, розширення діяльності за рахунок
надання додаткових послуг та зростання тарифів, оскільки виникає необхідність у
значних капіталовкладеннях;
 скорочення витрат – характеризується по-перше, впровадженням
прогресивних технологій та технічного переоснащення; по-друге, скороченням
витрат на управління, втрат робочого часу та тривалості виробничого циклу, потретє, скороченням дебіторської заборгованості внаслідок адміністративних
важелів впливу (штрафи, конфіскація майна, тощо) на споживачів послуг; почетверте, скороченням кредиторської заборгованості за рахунок реструктуризації
боргу;
 підвищення інвестиційної привабливості підприємства – виступає в ролі
двоякого механізму поліпшення ефективності роботи підприємства.
Двоякість проявляється: як ціль розвитку і як результат розвитку. Отже, як
ціль розвитку - характеризує підприємство з позиції перспектив розвитку, обсягу і
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можливостей збуту продукції (послуг), ефективності використання активів і їх
ліквідності, стану платоспроможності й фінансової стійкості [4, с.143]; як
результат – відображає ефективність різних напрямків діяльності та цілей
розвитку підприємств.
Реалізація зазначених цілей дасть змогу побудувати обгрунтовану
послідовність дій щодо реалізації концепції та формування системи стратегічного
управління на підприємствах комунального господарства.
Слід також відмітити, що особливості функціонування підприємств в нових
умовах господарювання полягають у різних рівнях фінансових потреб, різних
можливостях залучення позикового капіталу. Виробничий потенціал підприємств
постійно зростає, тоді як можливості фінансування такого розширення діяльності
є досить обмеженими.
Розширення джерел фінансування підприємств можна досягнуто за рахунок
їх диверсифікації, чим і характеризується четвертий етап стратегії фінансового
забезпечення підприємств комунального господарства. Урізноманітнення джерел
надходження фінансових ресурсів можна представити у відповідності до етапів
життєвого циклу підприємства (зростання, стабільність, збирання "врожаю",
спад), оскільки найважливіші параметри стратегічних цінностей першочергово
пов'язані з конкретним етапом розвитку суб'єкта господарювання. А в рамках
кожного з етапів оцінюються фінансово-економічні наслідки перетворень.
Важливим моментом формування стратегії фінансового забезпечення та
стратегічним завданням фінансової діяльності підприємства комунального
господарства є врахування на всіх етапах життєвого циклу підприємства обсягу та
джерел його фінансових ресурсів та збереження показників фінансової стійкості.
Як відомо, фінансова стійкість – це здатність підприємства функціонувати,
розвиватись, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів, що гарантує його
постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість. Тому фінансова
стійкість формується в процесі всієї виробничо – господарської діяльності і є
головним компонентом загальної стійкості підприємства [5, с.100]
У такому випадку, доцільно визначити, що вибір цілей стратегії прямо
пропорційно залежить від обраних підприємством основних підходів фінансового
забезпечення підприємств комунального господарства, орієнтованих на
перспективний розвиток та які залежать від оцінки фінансового-господарського
стану підприємства. Предметом розробки певного підходу стратегії фінансового
забезпечення підприємств комунального господарства може бути створення таких
умов фінансового забезпечення підприємства, які дозволять покращити якість
комунальних послуг, впровадити сучасні передові технології, підвищити рівень
фахової підготовки працівників, зміцнити інвестиційну привабливість.
З огляду на це, запропоновані підходи, що зумовлюють досягнення
стратегічних цілей фінансового забезпечення підприємств комунального
господарства на перспективний розвиток:
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- підхід поступового розвитку – характеризує спрямування підприємства на
поступове нарощування обсягів діяльності, зростання прибутковості та
покращення його основних виробничих, фінансово-економічних показників.
Фінансовий аспект такої операції полягає у визначенні оптимального рівня
співвідношення залучених та власних коштів для підтримки платоспроможності
підприємства на належному рівні, збільшення оборотності обігових коштів за
рахунок скорочення дебіторської заборгованості. Підхід є досить привабливим для
підприємств, що мають фінансово-стійкий стан господарювання та які бажають
зберігати свої фінансові позиції в майбутньому;
- стабілізаційний підхід – направлений на те, щоб за допомогою власних та
інвестованих коштів утримувати конкурентні позиції. Головна задача такого
підходу, орієнтована на активізацію співвідношення «витрати-результат». У
такому випадку, необхідно проаналізувати виробничо-господарську діяльність за
декілька попередніх періодів, виявити проблемні місця та окреслити шляхи їх
вирішення, таким чином визначити перелік стабілізаційних напрямів. Даний
підхід може бути рекомендований для підприємств, фінансовий стан яких
характеризується як стан з позитивною динамікою та помірним фінансовим
забезпеченням;
- інерційний підхід – передбачає незначне зменшення виробничих
потужностей, скорочення витрат, збереження існуючих позицій, темпів росту,
конкурентоспроможності, часткове згортання інвестиційної та інноваційної
діяльності задля забезпечення поточних завдань та збереження певного рівня
прибутковості та фінансової стійкості при негативному впливі на його діяльність
екзогенних та ендогенних факторів.Відповідно до даногопідходу, підприємства
характеризуються фінансовим станом, який визначається якзона невизначеності з
негативною динамікою;
- захисний або антикризовий підхід – характеризується комплексом дій та
заходів спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності, порушення
структури балансу та погіршення основних фінансових показників діяльності
підприємств комунального господарства. У цьому випадку, фінансовою стороною
є оптимальне використання ресурсів, скорочення матеріальних витрат та
застосування механізмів реструктуризації.
Обґрунтування даних підходів, може бути орієнтовано на перспективний
розвиток будь-якого підприємства незалежно від форми власності та типу
управління, оскільки носить довгостроковий характер та залежить від фази
життєвого циклу.
Дослідження ефективності застосування різних підходів, дає підстави для
оцінки результативності їх впровадження. Відповідно, за звичайних умов в рамках
стратегічних цілей розвитку підприємств комунального господарства ефекти
мають наступний вигляд:
Ебюдж . +Есоц.+ Ееколог. = → max,
(1.1)
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За
структурноїперебудовипідприємствакомунальногогосподарствабудутьвідповідати
наступнимумовам:
Ееконом.+ Ебюдж .+Есоц.+ Ееколог = →max,
(1.2)
Моделювання та аналіз сукупності ефектів можливі лише за наявності
критеріїв, які виступають в ролі «точок відліку» для ухвалення того чи іншого
рішення.
Якщо ж підприємства комунального господарства не мають можливості
отримувати прибуток, у такому випадку основним методом розрахунку
економічного ефекту є скорочення витрат (витрати= →min)
П'ятий етап та шостий етап реалізації стратегії фінансового забезпечення
підприємств комунального господарства охоплюють взаємодію учасників
реалізації обраної стратегії, що передбачають контроль за її реалізацією та
цільовим використанням фінансових ресурсів. Це дозволить впливати на
фінансово- господарський стан та якість комунальних послуг підприємства.
Отже, стратегія фінансового забезпечення підприємств комунального
господарства має спрямовуватись на стабільне надходження, у встановлені
строки, необхідних обсягів фінансових ресурсів, з метою збалансування потреби в
них на кожному етапі життєвого циклу підприємства. Цей процес повинен
поєднувати певні підходи до діяльності такі як: поступового розвитку,
стабілізаційний, інерційний та захисний (антикризовий), що сприятимуть
реалізації стратегічного «набору цілей» розвитку підприємств.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
В роботівизначено сутність економічної категорії «фінансова стійкість»в
страховій площині та розглянуто її як процес.Автором наведено основні
показники, що характеризують фінансову стійкість страхових компаній.
Наведено напрями фінансово стійкого розвитку страхової компанії, що
обґрунтовують здатність страховика адекватно реагувати на змінні умови
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Ключові слова:страхова компанія, фінансові показники, фінансова стійкість,
фактори.
Страхова діяльність належить до сфери фінансових послуг. Сучасні
економічні та суспільні умови в Україні, що включають лібералізацію
економічних відносин та євроінтеграційні процеси, стимулюють споживчий попит
на страхові продукти. В умовах відсутності прозорості сучасного українського
страхового ринку, загальновизнаних рейтингових оцінок страховиків, на які за їх
наявності можна було б покластися страхувальнику, саме аналіз фінансового
стану страхової компанії дозволяє повноцінно здійснити оцінку функціонування
страхової компанії повинні.
Дослідженню проблем оцінки фінансового стану страховиків присвячені
праці вітчизняних та зарубіжних учених В.Д. Базилевича, О.Д. Вовчак,
О.О. Гаманкової, Л.М. Горбач, Н. Доробош, Г. Малинич, О.Д. Третяк,
Л.В. Шірінян та ін. Вивчення наукових розробок в області оцінки фінансової
діяльність страхових компанійпоказало, що поки передчасно говорити про будьяку цілісну систему показників оцінки. Така система поки не розроблена, що і
обумовлює подальший пошук ефективних рішень.
Метою статті є обґрунтування і розвиток теоретико-методологічних засад
фінансового стану страхових компаній, розроблення методичних підходів до його
оцінки та формування механізмів його забезпечення на вітчизняному страховому
ринку.
В умовах посиленої конкуренції на ринку страхових послуг, виникає
об’єктивна необхідність адекватної оцінки діяльності страхових компаній, аналізу
їх інвестиційної привабливості і ступеня надійності. Об’єктивний аналіз дозволить
визначити лідерів і аутсайдерів ринку страхових послуг, що є досить важливим
при всебічному розширенні спектра видів страхування, пропонованих страховими
компаніями. 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
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ринкові відносини на макроекономічному рівні в цілому. По-третє, страхові
компанії суттєво впливають на ринок інвестицій, оскільки є надійним джерелом
формування фінансового капіталу[1, с. 89]. Труднощі розробки цілісної системи
показників оцінки діяльності страхової компанії обумовлені тим, що в теперішній
час в різних вітчизняних виданнях робляться спроби застосування закордонного
досвіду оцінювання діяльності страховика. У зв’язку з тим, що в різних країнах
одні й ті ж показники відомі під різними назвами, у вітчизняній практиці деякі
показники зустрічаються під різними назвами, що ускладнює їх ефективне
застосування.
Дискусійним є питання про кількість показників, які всебічно розкривають
зміст діяльності страхової компанії. У цьому зв’язку необхідно із усього
різноманіття вибрати найбільш суттєві показники оцінки результатів діяльності
страхової компанії і, на цій основі, визначити узагальнюючі показники.
Фінансовий стан страхової компанії як комплексне поняття, що є наслідком
взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин компанії, визначається
сукупністю господарських факторів і характеризується системою показників, які
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Тому
під фінансовим станом компанії розуміють її спроможність фінансувати свою
діяльність.
Фінансову стійкість слід розглядати як процес[2, с. 23]. Оскільки процес – це
зміни, що відбуваються з об’єктом, на який спрямована діяльність, у результаті
чого він набуває нових рис, то на кожному етапі діяльності страхової компанії –
від аквізиції до виплати страхового відшкодування чи співпраці з потенційним
клієнтом, від вибору напрямків інвестування до контролю з боку засновників –
відбувається постійне реагування компанії на змінні умови середовища
функціонування, в результаті чого їй вдається забезпечити достатню кількість
клієнтів, отримувати значні надходження страхових премій або зазнавати втрат
від здійснення інвестиційних операцій та ін., що зумовлює фінансову стійкість
страховика.
Відповідний процес зображено схематично (рис. 1). На вході і виході
фінансово стійкого розвитку перебуває страхова компанія, яка на етапі створення
(точка А) отримує певний рівень фінансової стійкості, забезпечений, як мінімум,
розміром статутного капіталу. Інакше кажучи, українські страховики, які
працюють на ринку з перших років його створення, мали приблизно однакові
вихідні умови фінансової стійкості.
У процесі свого функціонування страхова компанія за рахунок відповідного
управління всіма ланками і об’єктами підтримує, збільшує або зменшує свою
фінансову стійкість (точка А1).
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Рис. 1. Напрями фінансово стійкого розвитку страхової компанії
[3, с. 118; 4, с. 78]
Чим ближче знаходиться компанія до центру зони фінансово стійкого
розвитку, тим більшій кількості ризиків вона може протистояти. Вплив одного чи
кількох чинників зовнішнього чи внутрішнього середовища може спричинити
відхилення у діяльності страховика і варіативність його переходу на вищий рівень
розвитку (точка В) зі збільшенням фінансової стійкості або залежно від сили
впливу чинника та умов функціонування компанії призвести до припинення
діяльності через зменшення фінансової стійкості й відсутність можливостей для
відновлення (точка С) або продовження розвитку в тій самій зоні зі зміною деяких
характеристик діяльності, які впливатимуть на рівень стійкості надалі (точка D).
Підґрунтям стійкого розвитку страхової компанії є його фінансова стійкість,
яка складається з комплексу показників. Проаналізуємо фінансовий стан ПрАТ СК
«Провідна».
В 2016 р. рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв
рішення про підтвердження кредитного / рейтингу фінансової стійкості
страховика Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія
«ПРОВІДНА» (код ЄДРПОУ 23510137) за національною шкалою на рівні uaАА+.
Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою
стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення
про оновлення рейтингу, Агентство спиралося на результати аналізу звітності
Компанії за перше півріччя 2016 року.
За перше півріччя 2016 року СК «ПРОВІДНА» зібрала 440,953 млн грн
валових премій, що на 15,68% вище обсягу премій, зібраних за той же період 2015
року. Зокрема, зросли надходження від фізичних осіб: з 163,555 млн грн до
199,287 млн грн, або на 21,85%. Частка фізосіб в брутто-премії страховика
збільшилася на 2,28 п. п. до 45,19%. На думку Агентства, зростання обсягів
валового бізнесу заслуговує позитивної оцінки, враховуючи складні умови на
506

ринку страхування і значні масштаби роботи СК «ПРОВІДНА». Чисті премії
страховика зросли на 18,73% до 410,103 млн грн, а зароблені премії на 24,10% до
361,249 млн грн. (табл. 1).
Таблиця 1
Основні фінансові показники діяльності ПрАТ СК «Провідна» за період 2012
– 2016 років, тис. грн.[10]
Роки
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+,-

+,-

+,-

+,-
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-87,11
-50,79
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32,22

87300
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83100

28,63

14300
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254740
106236
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-7,69
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%

-71700
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-1,02
-22,70
-15,48

%

9100
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-14976,00
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2013/2012
2016

617 053

528900
290300

94 974

562200

Страхові відшкодування

278000

617 053

700 440

Страхові платежі

633900

38757

510 817

2015

510817

781398
553342
243904

789440

2014

268900

Чистий дохід від реалізації

2013

553342

Чистий прибуток

715870

Статутний капітал

288590

Загальний обсяг активів

2012

568318

Показники

Відхилення

Фінансова стійкість страхової компанії [5, с. 140] – це здатність адекватно
реагувати на змінні умови зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності
завдяки підвищенню ефективності управління якісним і кількісним складом
активів та пасивів компанії й найбільш повного використання знань і досвіду
працівників без припинення виконання взятих зобов’язань і забезпечення
подальшого розвитку. При цьому визначено, що мета такого процесу полягає у[6,
с.288]:
– зростанні обсягів прибутку та власного капіталу страховика;
– платоспроможності страхової компанії;
– життєздатності й розвитку страховика в умовах прояву ризиків.
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Страховик 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 виявляє більшу фінансову стійкість
тоді, коли більшій кількості негативних чинників здатна протистояти.
Фінансова стійкість страхової компанії залежить від багатьох чинників, які
можна згрупувати відповідно до видів діяльності страховика. Найважливіше
значення у забезпеченні й збільшенні фінансової стійкості належить фінансовим
ресурсам страховика та ефективному внутрішньому управлінню ними у межах
його загальної стратегії.
Страхова компанія є складовою частиною того середовища, в якому вона
функціонує, взаємодіє з ним, впливаючи на нього й відчуваючи його вплив.
Отримуючи сигнал про певні зміни в середовищі функціонування, менеджери та
власники страховика вживають відповідних заходів реагування на них[7, с.405].
Залежно від флуктуацій у межах самої компанії вона може переходити в одну із
двох стійких точок (покращення чи погіршення відносно попередньої) або ж
опинитися поза зоною стійкості. У процесі дослідження встановлено, що
функціонування вітчизняних страховиків відбувається у нерівноважній області,
що вимагає від них передбачення можливих змін, постійної адаптації до
внутрішніх і зовнішніх умов та розробки стратегії розвитку. Це все зумовлює
необхідність перманентного аналізу середовища функціонування.
На діяльність страхової компанії впливають як взяті (ризики
страхувальників та перестрахувальників), так і власні ризики (технічні,
інвестиційні, нетехнічні)[8, с.4]. Особливим випробуванням для фінансової
стійкості страховика є одночасна реалізація ризиків та неготовність до ризику
через відсутність належної інформації.
Проведений науковий пошук підтверджує історичну трансформацію і
розширення терміну «страховик» під впливом зміни суспільно-економічних
відносин – від історично встановленої форми функціонування та вираження
страхового фонду до особливого фінансового посередника[9, с.25].
Страхові компанії як особливі суб’єкти господарювання, з одного боку,
сприяють активізації ринкових процесів в економіці країни, стабілізації
виробничого відтворення та зменшенню ризиків у житті громадян, а з іншого – на
собі відчувають наслідки економічних перетворень. Статистичний аналіз
діяльності страхових компаній підтверджує: зростання обсягів страхових операцій
і збільшення частки страхування у ВВП України; структурне зміщення на користь
видів майнового страхування, зокрема страхування фінансово-кредитних ризиків
й обов’язкових видів страхування відповідальності, недостатній розвиток
страхування життя; зростання капіталізації страховиків при незначних обсягах
фінансового потенціалу та тенденції до його зниження. Важливість і
привабливість індустрії страхування сприяє постійним інвестиційним
надходженням у цю сферу, особливо з боку іноземних інвесторів. Саме фінансова
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підтримка засновників забезпечила задовільну фінансову стійкість багатьом
вітчизняним страховикам за умов фінансової кризи.
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СИСТЕМИ ОБЛІКУ
В.В. Бачинська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті узагальнено методику організації обліку доходів від діяльності
підприємства. Узагальнено основні принципи організації обліку доходів
господарюючого суб’єкта та структуровано у структурно-логічній схемі
порядок формування облікової політики щодо отриманих доходів підприємства.
Ключові слова: доходи, облікова політика, принципи обліку, оцінка, визнання,
рахунки
Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного розвитку
економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на
основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи
управління, одним із центральних елементів якої є облік доходів діяльності
підприємства. Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою
залежить від рівня управління його доходами, метою якого є отримання прибутку.
Разом з тим, доходи можуть розглядатися як відносно самостійні об’єкти
управління, аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність змін,
що відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства. Отримання
доходів (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) свідчить про те, що
продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та
попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними
характеристиками та властивостями.
Отримання доходів від діяльності створює основу для самофінансування
підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з
реалізації продукції, товарів та інших видів діяльності, виконання зобов’язань
перед бюджетом та утворення чистого прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі дослідження були
використані праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Білуха Н. Т.,
Бутинець Ф. Ф.,
Валуев Б. И.,
Грабова Н. М.,
Кулаковська Л. П.,
Пархоменко В. М., Сенчішак С. В., Скрипнік Т. А., Сопко В. В., Усач Б. Ф.,
Шепітко Г. Ф., Шерер І. Л., Шигун М. М. та ін.
Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення теоретичних засад
організації обліку доходів підприємства та пошук напрямів їх покращення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Національне Положення
(Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [5]
та Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [7] визначають дохід
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як збільшення економічної вигоди протягом звітного періоду або зменшення
зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу, за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена. Тобто доходи покривають зобов’язання,
які виникають одночасно з витратами, понесеними у зв’язку з отриманням цих
доходів, і збільшують капітал.
Наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року «Про
затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку» внесено зміни у ст. 7 П(С)БО 15 «Дохід» та
зазначено, що доходи у бухгалтерському обліку класифікуються за наступними
групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші
операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи [7].
Розглядаючи управління продажами як стратегію здійснення ринкової
діяльності, необхідно зазначити, що ключовим завданням підприємства на
сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Це означає, що будь-яке
управлінське рішення щодо того, за допомогою яких методів продажу
здійснювати торговельну діяльність та які методи активізації продажу при цьому
застосовувати, види дисконтних карток вводити, за яких умов їх видавати і які
знижки надавати власникам цих карток, повинно базуватися на аналізі
оперативної бухгалтерської інформації. Отже, важливе місце в системі
бухгалтерського обліку підприємства займає організація обліку доходів
діяльності, які разом із собівартістю реалізованого товару та витратами на збут, є
основним чинником, що визначають кінцевий результат діяльності та фінансовий
стан підприємств[2].
Важливим елементом ефективної системи організації обліку доходів є
налагоджена робота апарату бухгалтерії. Організаційна структура бухгалтерської
служби формується, виходячи зі змісту конкретних облікових робіт, їх обсягу,
вимог до них, визначення рівня та обсягу розподілу завдань і делегування
повноважень, необхідності створення підрозділів та оцінки кількості облікових
фахівців в кожному з них. На основі вказаних складових приймається рішення
щодо вибору конкретного типу структурної конфігурації, тобто загальної схеми
побудови бухгалтерської служби, яка відповідатиме цілям функціонування
підприємства, враховуватиме особливості бізнес-процесів[1].
Організаційна структура бухгалтерського обліку може будуватись на
принципах повної централізації, децентралізації, часткової централізації. При
повній централізації в структурних підрозділах ведуть лише первинний
бухгалтерський облік, а всі первинні документи здаються в централізовану
бухгалтерію. При частковій централізації підрозділи не ведуть повного обсягу
облікових робіт і на них покладено обов’язок складання лише окремих облікових
регістрів[1].
Вважаємо за доцільне регламентувати організацію праці облікового апарату
Положенням про підрозділ (бухгалтерську службу), що дасть змогу визначити
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правовий статус підрозділу і його місце в системі управління підприємством;
закріпити внутрішню структуру підрозділу; розмежувати завдання, функції, права
і відповідальність підрозділу; забезпечити виконання покладених на підрозділ і
його керівника функцій; обґрунтувати оцінку результатів діяльності підрозділу.
Внутрішнім нормативним документом, в якому визначається порядок
ведення обліку на підприємстві, методи та способи організації і ведення обліку
(положення облікової політики), які використовуються з метою складання та
подання фінансової звітності, є наказ про облікову політику підприємства.
Формування облікової політики в першу чергу направлене на покращення
доречності, достовірності звітних даних підприємства, зіставності показників
звітності через певний проміжок часу, а також на визначення єдиних правил
ведення обліку, у системі якого буде накопичуватися інформація для формування
різного роду звітності. Саме облікова політика виступає правовим підґрунтям
порядку їх відображення в обліку та звітності [10].
Оскільки формування облікової політики є багатогранним процесом, нами
визначені основні її елементи, які є об’єктом дослідження й визначають якість
інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Оскільки результатом
будь-якої діяльності є отримання прибутку, належну увагу доцільно приділяти в
обліковій політиці таким об’єктам обліку, як доходи і витрати.
Оскільки правильність обліку доходів на кожному підприємстві
забезпечується наказом про облікову політику, в ньому визначаються всі основні
принципи організації обліку доходів та його особливості, в залежності від видів
діяльності. В наказі відносно обліку доходів діяльності доцільно визначати:
✓ принципи та критерії визнання і оцінки доходу;
✓ класифікацію доходів підприємства (від основних видів діяльності та
інших видів діяльності);
✓ особливості обліку доходів від надання комунальних послуг;
✓ облік доходів від надходження бюджетних коштів (цільового
фінансування) (субсидій, пільг, дотацій, капітальних та поточних трансфертів);
✓ признання доходів на суму амортизації при здійсненні амортизації
безкоштовно отриманих основних засобів та основних засобів, придбаних за
рахунок капітальних інвестицій [1].
Зміст облікової політики щодо обліку доходів наведено на рис. 1.
Одним з найважливіших елементів облікової політики є визнання доходів.
Так, доходи підприємства повинні визнаватися лише у випадках, коли вони є
цілком обґрунтованими. При цьому в обліку використовуються такі методи:
— касовий метод — полягає в тому, що доходи і податкові зобов’язання
виникають за фактом надходження на підприємство грошових коштів, а
податковий кредит і витрати — за фактом витрачання грошових коштів.
Основними перевагами даного методу є стимулювання руху обігових коштів,
розвиток внутрішнього розрахунку ринку та успішна практика застосування у
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період кризи неплатежів. Основними недоліками є повна відсутність зв’язку з
бухгалтерським обліком прибутку, зловживання передоплатою, яка може
використовуватись для відмивання коштів;
Зміст облікової політики щодо обліку доходів

Діюче нормативне законодавство з
питань бухгалтерського обліку доходів

Особливості виробничо-господарської
діяльності підприємств

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Метод оцінки доходів та умови визнання
Класифікація доходів та розмежування за кожною класифікаційною групою
Порядок відображення доходів на рахунках бухгалтерського обліку
Порядок документального оформлення та відображення в реєстрах обліку

Рис. 1. Зміст облікової політики щодо обліку доходів
— метод «першої події» — полягає у тому, що датою збільшення витрат
вважається дата настання однієї з подій, яка відбулася раніше: або дата оплати
товарів (робіт, послуг), або дата оприбуткування товарів чи фактичного отримання
результатів робіт (послуг). Для визначення дати збільшення доходу «першою
подією» вважається: або дата зарахування/оприбуткування коштів в оплату
товарів (робіт, послуг), або дата відвантаження товарів чи фактичного надання
результатів робіт (послуг). Перевагами є простота відображення факту
виникнення податкових зобов’язань, більш швидке відображення витрат,
орієнтація на придбання нових активів. Основними недоліками — перетікання
податкових зобов’язань продавця в податкові зменшення покупця при післяплаті,
асиметричність застосування через фіскальну орієнтацію податкової системи;
— метод нарахувань — визнання доходів за фактом здійснення операцій
незалежно від дати отримання й виплати грошових коштів. Найважливішою
перевагою є наближеність податкового обліку до фінансового, можливість їх
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синхронізації. Недоліками є незалежність виникнення податкових зобов’язань від
надходження грошових коштів та несправедливість їх виникнення при
відвантаженні без оплати.
Можна зробити висновок, що кожний метод має як переваги так і недоліки,
проте в сучасних умовах найбільш справедливим і доцільним є використання
касового методу. Касовий метод містить менше ризиків для вдалої оптимізації, а
також стимулює розвиток розрахункового ринку та прискорення обігу оборотних
коштів [2].
Важливою, раціональною передумовою організації бухгалтерського обліку
доходів від реалізації є розробка та затвердження графіку документообігу, бо
документування господарських операцій здійснюється перш за все
відповідальними посадовими особами відповідних підрозділів, а також
працівниками бухгалтерії. Керівник підприємства затверджує розроблений
головним бухгалтером графік документообігу, який повинен сприяти отриманню
користувачами своєчасної, правдивої та корисної інформації про доходи від
реалізації. У наказі про облікову політику необхідно встановити порядок визнання
кожного виду доходів (табл. 1).
Таблиця 1
Порядок визнання доходів діяльності
Види доходів
Дохід (виручка)
від реалізації
продукції

Дохід від
надання послуг
Дохід від
використання
активів
підприємства
іншими
сторонами

Особливості визнання
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою
продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.
- можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на
дату балансу;
- можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та
необхідних для їх завершення.
- відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать,
виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними
активами;
- роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним
змістом відповідної угоди;
- дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Загалом, для організації обліку доходів необхідно:
- визначити спосіб передавання відділом збуту до бухгалтерії планів
реалізації, місячних графіків відвантаження продукції, нарядів і рознарядок
реалізації, договорів з покупцями та інших документів, що є підставою для
відпуску продукції покупцям;
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- вибрати первинні документи на відпуск продукції, надання послуг,
виконання робіт (товарно-транспортна накладна, накладна на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів, акт виконаних робіт, наданих послуг) і документів, що є
обов’язковими додатками до них (технічні паспорти, специфікації, сертифікати,
свідоцтва про якість);
- встановити порядок оформлення документів на відвантаження продукції,
надання послуг та виконання робіт; розробити методику і техніку аналітичного і
синтетичного обліку доходів; вибрати регістри обліку.
Первинними документами для відображення доходів від реалізації, інших
операційних доходів є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні,
акти виконаних робіт, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо.
Відображення інших доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на
підставі договорів, актів приймання-передачі, прибуткових касових ордерів, актів
ліквідації, виписок банку, актів оприбуткування матеріалів, довідок і розрахунків
бухгалтерії. Віднесення доходів і витрат на фінансові результати оформлюється
розрахунком бухгалтерії [2].
Довідки та розрахунки бухгалтерії слугують також для відображення
накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та зарахування до
складу нерозподіленого прибутку (збитку). Відображення інформаційних даних
щодо використання прибутку в бухгалтерському обліку здійснюється на підставі
розрахунків і довідок бухгалтері.
Розподіл обов’язків у бухгалтерії пов’язаний із документообігом та графіком
виконання облікових робіт. При цьому враховують такі фактори, як важливість
виконуваної роботи, кваліфікацію виконавців, організаційну структуру облікового
процесу, інше. Розподіл обов’язків будуються так, щоб була забезпечена
взаємозаміна працівників, рівна напруженість роботи.
Узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів, готової
продукції, робіт і послуг, про суму знижок, наданих покупцям, та про інші
вирахування з доходу здійснюється на рахунку 70 «Доходи від реалізації». За
кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, а за дебетом –
належна сума податків, результат операцій перестрахування та списання у
порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» [3].
Актуальною проблемою обліку доходів операційної діяльності підприємства
є проблема встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і
неавтоматизованих обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у
скороченні необґрунтованих витрат й зростанні поточних доходів підприємства.
Підприємству доцільно на початку року провести оцінку власних потреб і
фінансово-кредитних можливостей щодо придбання або оренди комп'ютерної,
організаційної техніки або відмовитися від неї, віддавши перевагу у веденні обліку
залученому на договірній основі приватному професійному бухгалтеру
спеціалізованої приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково-звітних
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робіт.
Наступною проблемою обліку доходів є проблема рівня відповідності
обліково-контрольної системи підприємства щодо його доходів чинному
законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого підприємства.
Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує тією мірою, до якої її
потенційно може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже
головний бухгалтер - саме та посадова особа, від якого залежать ефективність і
якість облікової системи підприємства.
Висновок. Отже за сучасних умов функціонування підприємств існує значна
кількість галузевих специфічних рис, які впливають на ефективність
інформаційного забезпечення. Облікова політика є невід’ємною складовою такого
інформаційного забезпечення, а отже від ефективності її формування залежить
ефективність визначення результатів діяльності підприємства. Аналіз практики
формування облікової політики свідчить про невідповідність переважної їх
більшості потребам управління. Узгодження облікової політики відповідно до
потреб управління дозволить не тільки підвищити рівень інформаційного
забезпечення їх діяльності, а і створити оптимальні засади для підвищення
ефективності такої діяльності.
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І.О. Кругляк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА: НАПРЯМИ
УДОСКОНАЛЕННЯ
В статті досліджено чинну методику обліку поточних зобов’язань
підприємства. Виокремлено основні напрями удосконалення організації обліку
поточних зобов’язань та запропоновано методику розрахунку інтегрального
показника, який дасть змогу охарактеризувати рівень організації
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Ключові слова: поточні зобов’язання, організація обліку, наказ про облікову
політику, техніка ведення обліку
Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» [10] підприємство самостійно обирає
форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і
способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад,
установлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності та
способів обробки облікових даних. У цьому зв’язку, застосування найбільш
ефективної форми бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності є однією з
важливих передумов раціональної організації обліку поточних зобов’язань
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу дослідженню
проблемних питань з організації обліку поточних зобов’язань та пошуку шляхів
щодо їх вирішення приділяли у своїх працях такі вітчизняні науковці, як
Кобилянська О.І., ЛозовикД.Б., ПодолянчукО.А., Пушкар М.С., Сопко В.В.,
ТравінськаС.І., Чабанова Н.В. та інші економісти.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження чинної
методики обліку поточних зобов’язань та виокремлення основних напрямів
удосконалення організації їх обліку в процесі прийняття ефективних
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управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Технологія обліку поточних
зобов’язань складається з первинного, поточного і підсумкового обліку операцій з
формування поточних зобов’язань (залучення коштів із зовнішніх джерел),
використання створеного внаслідок цього капіталу у господарській діяльності
підприємства та виконання (погашення) зобов’язань шляхом повернення суми
основного боргу та сплати відсотків за користування залученими фінансовими
ресурсами (у випадках залучення коштів на безоплатній основі відсотки не
сплачуються).
Організація і зміст обліку зобов’язань визначається інформаційними
потребами управління і являє собою процес визнання, вимірювання, накопичення,
підготовки, аналізу, інтерпретації та передачі відповідної інформації, на основі
якої приймаються управлінські рішення та реалізуються функції управління
позиковим капіталом підприємства.
На основі інформації, що надходить з підсистеми управлінського обліку
здійснюються організація, регулювання та координація фінансово-господарських
процесів, пов’язаних з формуванням капіталу, попередній, поточний та заключний
контроль зобов’язань, планування та прогнозування складу і структури джерел
фінансування підприємства.
Система організації бухгалтерського обліку передбачає в першу чергу
розробку облікової політики, яка визначає структуру, форму, методику, що
відображається у наказі про облікову політику, який затверджується керівником
підприємства. Як свідчить практична діяльність удосконалення порядку
організації відображення поточних зобов'язань в бухгалтерському обліку повинно
проводитися за такими напрямами:
- удосконалення системи первинного бухгалтерського спостереження;
- адаптація системи рахунків синтетичного та аналітичного обліку до потреб
користувачів інформації;
- удосконалення форм зовнішньої та внутрішньої звітності.
Удосконалення системи первинного бухгалтерського спостереження щодо
обсягу й структури поточних зобов'язань передбачає: визначення юридичних
підстав здійснення операцій; зазначення даних щодо повноти здійснення
господарської операції відповідно до договору або іншого джерела виникнення
зобов'язань; визначення та фіксацію податкових наслідків здійснення
господарських операцій [1].
Розвиток системи первинного спостереження повинен супроводжуватися
розробкою переліку показників, передбачених формою первинних документів, які
підприємство розробляє або вдосконалює з урахуванням груп господарських
операцій та особливостей виникнення й припинення окремих видів зобов'язань.
Перелік таких показників повинен закріплюватися обліковою політикою та
розпорядчими документами в організації документообороту на підприємстві.
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Ефективність організації бухгалтерського обліку проявляється у
своєчасності формування інформації про фінансово-майновий стан суб'єкта
господарювання, її достовірності та доступності для зацікавлених користувачів
[3]. Формування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу в
умовах конкретного суб'єкта господарювання забезпечують відповідні складові
організації бухгалтерського обліку (табл. 1).
Таблиця 1
Складові організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань
Складові
Характеристика
Організація праці бухгалтера, його Вибір форми організації бухгалтерського обліку; нормування
правовий статус
чисельності облікових працівників; розробка положення про
бухгалтерську службу, посадових інструкцій; розподіл обов'язків
між обліковими працівниками; організація праці і робочих місць
бухгалтерів; порядок прийому-передачі справ при звільненні
бухгалтера
Техніка ведення бухгалтерського
Вибір форми ведення бухгалтерського обліку; встановлення або
обліку
розробка первинних документів, які будуть використовуватися
підприємством; розробка форм внутрішньої звітності; визначення
порядку захисту облікової інформації; складання графіка
документообігу, робочого плану рахунків
Організація
Визначення повноважень облікових працівників щодо здійснення
внутрішньогосподарського
бухгалтерського контролю, визначення порядку проведення
контролю в частині
інвентаризації, ліміту залишку готівки в касі
бухгалтерського обліку
Методичне забезпечення
Формування методики ведення бухгалтерського обліку окремих
бухгалтерського обліку
його об'єктів, виходячи з альтернативи, передбаченої чинним
законодавством

Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності,
розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців є
основою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової
політики, яку підприємство визначає самостійно.
Розробка робочого плану рахунків на підприємстві передбачає рівні
деталізації, які дають змогу повно і точно відобразити господарські операції з
виникнення, трансформації та припинення поточних зобов'язань [3]. Це забезпечує
оперативне виявлення порушень вимог чинного законодавства та укладених
договорів, а також управління діяльністю підприємства щодо оптимізації
грошових потоків, що опосередковують економічні відносини підприємства з його
кредиторами.
Для того, щоб розроблена облікова політика була ефективною, процесу її
затвердження має передувати аналіз досягнутого фінансового стану підприємства;
формулювання його основних тактичних цілей; аналіз запланованих законодавчих
змін; виявлення основних проблемних питань у бухгалтерському обліку,
пов’язаних з неврегульованістю законодавства за окремими питаннями, зокрема,
щодо обліку доходів і витрат, та розробка шляхів недопущення порушень [11].
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Сприяти цьому повинна ефективно налагоджена бухгалтерська служба.
До елементів облікової політики підприємства щодо зобов’язань варто
також віднести методи оцінки зобов’язань в операціях пов’язаних сторін. Перелік
пов’язаних сторін визначається підприємством, враховуючи сутність відносин, а
не лише юридичну форму відповідно до принципу превалювання економічної суті
над юридичною формою.
Відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»[8]
оцінка зобов’язань в операціях пов’язаних сторін може здійснюватися з
використанням таких методів: порівнюваної неконтрольованої ціни; ціни
перепродажу; «витрати плюс»; балансової вартості.
До елементів облікової політики підприємства щодо зобов’язань варто
віднести також програми виплат працівникам. Програми виплат працівникам
визначаються відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [9] і включають:
поточні виплати, виплати при звільненні, виплати після закінчення трудової
діяльності; виплати інструментами власного капіталу підприємства та інші
довгострокові виплати.
Елементом облікової політики щодо поточних зобов’язань є організація та
періодичність обліку відстрочених податкових зобов’язань та активів. Перелік та
склад відстрочених податкових зобов’язань визначається на кожному
підприємстві індивідуально залежно від складу його доходів та витрат.
Відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» відстрочене податкове
зобов’язання визнається у разі наявності тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню, а відстрочений податковий актив – у разі наявності тимчасових
різниць, що підлягають вирахуванню[7]. Відстрочений податковий актив та
відстрочене податкове зобов’язання визначаються за ставками оподаткування, що
діятимуть протягом періоду, в якому будуть здійснюватися реалізація або
використання активу та погашення зобов’язання. Сума відстроченого прибутку
для списання цього активу [7]. У разі очікування податкового прибутку,
достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його
попереднього зменшення, але не більше суми очікуваного податкового прибутку,
відображається способом сторно.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання
відображаються у балансі окремими статтями необоротних активів і
довгострокових зобов’язань. Відповідно до п.15 П(С)БО 17 «Податок на
прибуток» у проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та
відстрочені податкові зобов’язання можуть наводитися у балансі в сумі
зазначених активів і зобов’язань, що визначені на 31 грудня попереднього року
без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності, а на дату річного
балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснюється відповідне
коригування (збільшення або зменшення) суми витрат з податку на прибуток,
виходячи з облікового прибутку (збитку) за звітний рік [7].
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Одним із важливих етапів організації обліку поточних зобов’язань є
організація обліку зобов’язань з розрахунків. Організація обліку з розрахунків
буде мати свої особливості та завдання для різних ділянок облікової роботи. Так,
організація обліку розрахунків з підзвітними особами передбачає встановлення
переліку посад, яким дозволяється видача грошей під звіт; оформлення наказом по
підприємству (щоквартально) ліміту підзвітних сум для кожного структурного
підрозділу підприємства й підзвітної особи; розробку порядку видачі грошей й
представлення авансових звітів; розробку методики й техніки обробки авансових
звітів, їх синтетичного й аналітичного обліку.
Облік праці та заробітної плати слід розглядати як одну з підсистем у
загальній інформаційній системі обліку й контролю. Її організація передбачає
вирішення таких завдань: облік особистого складу підприємства й контроль за
його рухом та якісним складом; облік робочого часу й виробітку працівників,
контроль за використанням робочого часу й виконанням норм; облік заробітної
плати й розрахунків з робочими й службовцями, а також контроль за оплатою
праці й додержанням планів; організація роботи облікового апарата.
Організація обліку і контролю заробітної плати складатиметься з вибору та
впровадження в практичну діяльність методів, способів, прийомів збору й обробки
інформації, а також технічних засобів обліку й оргтехніки, які найбільш
відповідатимуть конкретним умовам підприємства й дозволять з мінімальними
витратами та у встановлені строки отримати інформацію, необхідну для
управління виробництвом [12].
Заробітна плата працівників на вітчизняних підприємствах виплачується у
грошових знаках, що мають обіг на території України. Як відомо, забороняється
виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або в будь-якій
іншій формі.
На підставі звітних даних складемо рейтингову оцінку ТОВ «КМП БЛІЦ» та
порахуємо інтегральний показник, що характеризує рівень організації
бухгалтерського обліку поточних зобов’язань. Введемо таку оцінку: 0 балів –
елемент відсутній взагалі, 0,5 бали– елемент присутній, але має низький рівень; 1
бал – елемент присутній, його якість висока (табл. 2).
Інтегральний показник будемо розраховувати як пряму суму кількісних
оцінок елементів організації бухгалтерського обліку за формулою 1:
І = ∑ еj ,
(1)
де еj - кількісна оцінка елементів організації бухгалтерського обліку.
Таким чином, наочно видно, що недоліки організації бухгалтерського
обліку, мають місце на ТОВ «КМП БЛІЦ».
Висновки. Правильно організовувати бухгалтерський облік можна лише при
дотриманні всіх умов чинного законодавства. Ефективне функціонування системи
бухгалтерського обліку в умовах конкретного суб'єкта господарювання можливе
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на підставі знання основ права, господарювання і фінансового права. З метою
оцінки організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань на підприємстві
пропонуємо
використання
рейтингової
оцінка
елементів
організації
бухгалтерського обліку, що дозволить не лише виявити проблемні моменти, але
буде спонукати головного бухгалтера їх усунути.
Таблиця 2
Рейтингова оцінка елементів організації бухгалтерського обліку ТОВ «КМП
БЛІЦ»
Показник

ТОВ «КМП
БЛІЦ»

Положення про бухгалтерську службу
Положення про головного бухгалтера
Графік (схема) документообігу
Посадові інструкції
Наказ про облікову політику
Робочий план рахунків
Організаційне, правове, методологічне забезпечення бухгалтерської
служби
Технічне забезпечення обліку
Наукова організація праці
Проходження курсів підвищення кваліфікації
Інтегральний показник, І

0,5
0
1
1
1
1
0,5
1
0
1
7

Так, одним з напрямів поліпшення ситуації на підприємстві може бути
робота з обліковими кадрами. Основою вдосконалення бухгалтерського обліку є
підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку,
оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи
у господарстві можуть тільки ті спеціалісти, котрі знають як методологію й
техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони мають володіти певним рівнем
знань у галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу,
права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для
опрацювання обліково-економічної інформації. Іншим напрямком, в якому слід
продовжувати роботу для поліпшення організації бухгалтерського обліку на
підприємствах, може бути подальша автоматизація обліку з використанням
програмних продуктів.
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Л.С. Кулініч
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Згідно з Міжнародними стандартами аудиту, метою аудиту показників
фінансової звітності є забезпечення можливості висловлення аудитором думки
про відповідність підготовленої фінансової звітності визначеним до неї вимогам.
Для висловлення такої думки аудитор має зібрати аудиторські докази, різновидом
котрих є аналітичні процедури. Вони можуть бути використані в аудиті лише при
умові їх об’єктивності та такого рівня довіри, з яким можна покластися на
результати, які були отримані за допомогою них.
Згідно із МСА 520 «Аналітичні процедури», аналітичні процедури - це оцінка
фінансової інформації шляхом вивчення ймовірних взаємозв’язків між
фінансовими та не фінансовими даними [2, с. 58]. Аналітичними процедурами
можна вважати незалежні процедури, суть яких полягає у виявленні, аналізі та
оцінці показників, а також взаємозв’язків між показниками фінансово-економічної
діяльності суб’єкта, що перевіряється.
Оптимізація трудомісткості проведення аудиту дуже важлива, в зв'язку з цим
велику роль відіграють аналітичні процедури, котрі є одним із способів отримання
аудиторських доказів. Використання аналітичних процедур дає аудитору значний
обсяг необхідної інформації і при цьому вимагає набагато менше витрат, а ніж
проведення детального тестування. Крім того, як було зазначено вище, однією з
основних цілей аудиту є визначення життєздатності підприємства, виявлення
резервів кращого використання фінансових ресурсів та розробка заходів щодо
поліпшення фінансового становища підприємства. Виходячи з цього виникає
необхідність проводити аудит з глибоким комплексним аналізом фінансового
стану суб'єкта господарювання.
Також, будучи однією з найважливіших аналітичних процедур, аналіз
фінансового стану підприємства, що перевіряється має величезне значення для
аудитора, оскільки дозволяє на його основі робити важливі висновки для цілей
аудиторської перевірки. Фінансовий стан підприємства треба всебічно та
систематично оцінювати з використанням різних методів та прийомів. Це надасть
можливість визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи
ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької
платоспроможності суб’єкта господарювання, наслідком є можливі перебої у
постачанні, виробництві та реалізації продукції, не виконання плану прибутку,
зниження рентабельності, і взагалі банкрутства [1, с. 124]. Основні завдання
фінансового стану підприємства представлені нижче (рис. 1).
Усіх користувачів фінансової звітності насамперед цікавить питання
ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності характеризує
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можливість господарюючого суб’єкта виконувати свої короткострокові
зобов’язання зі своїх поточних активів. Підприємство вважається ліквідним, якщо
поточні активи перевищують поточні пасиви.
Аналіз
ліквідності
підприємства
доцільно
доповнити
аналізом
платоспроможності, котра характеризує можливість своєчасно і повністю
виконувати свої платіжні зобов’язання, які виникають в результаті операцій
грошового характеру. Оцінка фінансової стійкості має на меті аналіз величини та
структури активів та пасивів господарюючого суб’єкта, а також визначення на цій
основі міри його фінансової незалежності та стабільності, відповідності
фінансово-господарської діяльності цілям його статутної діяльності.
Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства
Дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства.
Дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,
забезпечення підприємства власними оборотними коштами.
Об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства.
Оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна
оцінка його конкурентоспроможності.
Аналіз ділової активності підприємства.
Визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Рисунок 1. Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства під час
проведення аудиту
Є чотири типи фінансової стійкості: абсолютна фінансова стійкість;
нормально стійкий; нестійкий; кризовий фінансовий стан [2, с. 142].
Фінансово стійким являється таке підприємство, котре за рахунок власних
джерел може забезпечити свої запаси й витрати, а також не допустити
невиправданої довгострокової кредиторської заборгованістю своєчасно
розраховуючись за своїми зобов’язаннями. Показник платоспроможності вимірює
вірогідність банкрутства, а саме фінансовий ризик діяльності підприємства.
Для оцінки рівня фінансової стійкості використовують наступні показники як
коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; коефіцієнт
автономії(платоспроможності); коефіцієнт маневреності власних коштів;
коефіцієнт ефективності використання власних коштів; коефіцієнт використання
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фінансових ресурсів усього майна.
Для аналізу прибутковості доцільно застосовувати комплекс показників. Для
початку, це показник чистого прибутку, який розраховується шляхом додавання
до фінансово результату від звичайної діяльності після оподаткування
надзвичайних доходів й віднімання надзвичайних витрат та податку з
надзвичайного прибутку [3, с. 88].
В умовах конкурентоздатності кожен господарюючий суб’єкт прагне
підвищити ефективність управління капіталом шляхом оптимізації структури
своїх активів. Найефективнішим інструментом у досягненні поставленої цілі є
система контролю показників ділової активності підприємства. За допомогою
аналізу ділової активності можна проаналізувати ефективність основної діяльності
підприємства, яка характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів
підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності.
Коефіцієнти оборотності – це система показників фінансової активності, котра
характеризує наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його
господарської діяльності.
Отже, мета застосування аналітичних процедур при загальній перевірці
фінансових звітів полягає в наданні допомоги аудиторові в формуванні його
обґрунтованої компетентної думки. Основною метою застосування аналітичних
процедур є виявлення наявності або ж відсутності незвичайних чи невірно
відображених фактів та результатів господарської діяльності, які визначають
області потенційного ризику й потребують особливої уваги аудитора.
Таким чином, аналітичні процедури дозволяють аудитору з’ясувати
особливості діяльності суб’єкта господарювання – замовника аудиту, сфери
потенційного ризику, виявити наявність перекручень у фінансовій звітності,
проаналізувати фінансовий стан замовника та оцінити вірогідність його
безперервної діяльності, визначити необхідність проведення додаткових
аудиторських процедур, а також розробити рекомендації щодо покращення
фінансового стану замовника, що є важливим в сучасних умовах розвитку
економіки України.
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АУДИТ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено методику аудиту операційних витрат підприємства та виокремлено
основні стадії її здійснення. Узагальненоджерела отримання аудиторських
доказів при проведенні аудиту операційних витрат. Визначено, що основним
завданням аудиту операційних витрат є здійснення оперативної перевірки,
надання результатів щодо діяльності конкретного підрозділу підприємства та
розробка рекомендацій щодо її удосконалення.
Ключові слова:операційні витрати, аудит, контроль, достовірність, стадії
аудиту
Постановка проблеми. З інтеграцією України у міжнародні економічні
відносини, перед суб’єктами господарювання постає завдання забезпечувати
достовірною та об’єктивною інформацією про фінансово-господарську діяльність
її користувачів. Для того, щоб надати впевненості користувачам у достовірності
інформації, що міститься у фінансовій звітності, виникає потреба в аудиті.Від
повноти і наукової обґрунтованості методики його проведення залежить
практичне застосування, обґрунтування висновків аудиту, терміни проведення
аудиту.
Ситуація, яка склалася в Україні, вимагає такої організації незалежного
контролю, який би сприяв обґрунтованості прийняття управлінських рішень на
основі врахування виявлених порушень у бухгалтерському обліку, фінансовій та
податковій звітності. У зв'язку з цим аудит операційних витрат на підприємствах
повинен бути організований і проведений за такими методичними підходами, які
забезпечували б його достовірність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконаленню теоретичних і
практичних аспектів інформаційного забезпечення аудиту, в цілому, та
операційних витрат діяльності підприємства, зокрема, присвячені наукові праці
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговської, О.О. Гасило, І.М. Дмитренко,
М.В. Кужельного,
А.М. Кузьминського,
Є.В. Калюги,
І.В. Маркіної,
В.П. Пантелеєва, О.А. Шпіга та ін.
Формулювання цілей статті. Метою статті виступило виявлення підходів
щодо побудови методики аудиту операційних витрат та розробка пропозицій щодо
її удосконалення на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Повнота та достовірність даних
бухгалтерського обліку підтверджується аудиторами. Відповідно, правдивість
вартісних оцінок соціально-важливих аспектів господарської діяльності
підприємств має бути математично розрахованою і аналітично підтвердженою.
Тобто, аудитор перевіряє не лише числові дані бухгалтерського обліку та точність
застосування його механізмів, а і причинно-наслідкові зв’язки здійснюваних
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операцій як для підприємства, так і для суспільства. Окрім того, на аудитора
опосередковано лягає суспільна відповідальність за ухвалені третіми особами
рішення на підставі його висновків [6].У цьому зв’язку, основним завданням
аудиту операційних витрат
є здійснення оперативної перевірки, надання
результатів щодо діяльності конкретного підрозділу підприємства та розробка
рекомендацій щодо її удосконалення. Тому вагоме місце в проведенні перевірок
займає дослідження методики здійснення аудиту в розрізі етапів.
Метою аудиту обліку операційних витрат є встановлення достовірності
первинних даних щодо накопичення та списання витрат операційної діяльності,
повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та
облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат операційної діяльності та
його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо
операційних витрат, наведеної у звітності господарського суб'єкта [1].
Як показує практика, аудиторські підприємства використовують власні
розробки стосовно порядку перевірки витрат операційної діяльності підприємства
і жодне з них не враховує досвід своїх колег і власні здобутки, бо їх не викладено
в економічних джерелах у тому вигляді, що необхідний для виконання ефективних
аудиторських процедур. Результатом цього, на наш погляд, є збільшення не лише
термінів перевірки, а й зниження якості та результативності такого аудиту. Кожну
перевірку нового замовника, аудитори розпочинають з чистого аркушу, шляхом
спроб і помилок.
Незалежність висновків аудитора чи аудиторів має забезпечуватися з усіх
питань, що стосуються цієї роботи. У ході перевірки і складання висновку аудитор
повинен показати відповідний рівень професійного ставлення до справи.
Аудитору потрібно мати достатню уяву про структуру внутрішнього контролю
для того, щоб скласти план своєї роботи, визначити характер і кількість
перевірюваних показників та строк перевірки. У ході аудиту засобами
інспектування, спостережень, опитів, вивчення документів має бути зібраний
матеріал, який в достатній мірі підтверджує наявні дані для складання висновку
про фінансову звітність [3]. До предметної області дослідження в першу чергу слід
віднести інформацію про: технологію виробництва; виробниче обладнання;
структуру виробничого управління; критерії оцінки доходів; розмежування суми
доходів за періодами визнання.
Аудитор в якості джерел отримання аудиторських доказів при проведенні
аудиту операційних витрат повинен використовувати:
а) первинні документи: лімітно-забірні картки, акти вибуття МШП, акт на
списання інструментів, особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та
запобіжних пристроїв, акт-вимога на заміну матеріалів, накладна-вимога на
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картка складського обліку
матеріалів, накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, подорожній лист
вантажного автомобіля, подорожній лист службового легкового автомобіля,
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товарно-транспортна накладна, рапорт-наряд про роботу будівельної машини
(механізму);
б) аналітичні документи: відомість обліку видачі спецодягу, спецвзуття та
запобіжних пристроїв, матеріальний звіт, розрахунково-платіжна відомість,
розрахункова відомість, журнал обліку роботи будівельних машин (механізмів),
відомість результатів інвентаризації;
в) синтетичні документи: журнал 5 або 5А;
г) головна книга в частині рахунків 92 «Адміністративні витрати», 93
«Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»;
д) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
ж) акти перевірки інших суб’єктів контролю (внутрішніх аудиторів,
перевіряючи контрольно-ревізійного управління, податківців);
з) накази, розпорядження, пояснювальні записки тощо [7].
Для ефективного та результативного проведення аудиту операційних витрат
нами узагальнено основні принципи його проведення (рис. 1).
Принципи проведення аудиту операційних витрат підприємства
оперативності (для здійснення прибуткової господарської діяльності
підприємства слід проводити її аналіз для надання актуальної інформації
щодо її результатів);
комплексності (перевірку певного підрозділу необхідно проводити таким
чином, щоб охопити всі об’єкти, які її стосуються)

обачливості (при здійсненні перевірки службі внутрішнього аудиту
необхідно враховувати те, що певні показники діяльності підприємства
можуть бути викривлені);
запобігливості (здійснення перевірки передбачає виявлення проблемних
моментів в діяльності підрозділу та пошук можливих шляхів їх
вирішення).

Рис. 1. Принципи проведення аудиту операційних витрат
Зазначимо, що вищеописані принципи можна екстраполювати на всю
діяльність служби аудиту, проте, на нашу думку, вони найбільше описують саме
поетапний процес проведення внутрішнього аудиту операційних витрат
підприємства.
Проведене дослідження економічної літератури з теми, дозволило нам
виокремити такі завдання аудиту обліку операційних витрат підприємства (рис. 2).
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Завдання аудиту операцій з обліку операційних витрат підприємства
➢
встановлення правильності документального оформлення накопичення
та списання операційних витрат;
➢
перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат і наступного
включення їх до операційних;
➢
перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат
на збут й інших операційних витрат;
➢
підтвердження законності та правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з обліку операційних витрат;
➢
перевірка повноти, правильності та достовірності відображення
інформації про операційні витрати у звітності;
➢
перевірка достовірності та повноти формування елементів витрат.

Рис. 2.Завдання аудиту операцій з обліку операційних витрат підприємства
Предметом аудиту операцій з обліку операційних витрат є господарські
процеси й операції, пов'язані з накопиченням і списанням витрат, а також
відносини, що виникають при цьому в середині підприємства і за його межами.
Виходячи з цілей, яких необхідно досягнути аудитору при проведенні
дослідження операцій з обліку таких витрат, формуються об'єкти аудиту.
Здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві – це досить трудомісткий
процес, складність якого визначається:
– особливістю виробничого процесу підрозділу, який підлягає перевірці;
– графіком роботи підрозділу, який підлягає перевірці;
– особливістю зв’язків між підрозділами підприємства;
– складом служби внутрішнього аудиту та аудиторської групи зокрема;
– технічним та матеріальним оснащенням роботи служби внутрішнього
аудиту [4].
Наведені чинники слід враховувати для уникнення паралізації діяльності
підприємства на період перевірки операційних витрат, оскільки навіть у випадку
створення недоброякісних умов для діяльності підприємства втрачається
актуальність аудиту так як сама служба аудиту породжує недоліки у діяльності
структурного підрозділу, який перевіряється. Отже, процес здійснення аудиту
обліку операційних витрат можна поділити на такі стадії [1]:
1. Підготовча стадія, яка пов’язана з документальним оформленням
перевірки та інструктажем персоналу щодо її здійснення включає:
– вибір об’єкту перевірки. Керівник підприємства видає наказ про
здійснення перевірки відповідно до річного плану або за побажанням власника;
– видача «технічного завдання». Учасники аудиторської групи повинні бути
ознайомлені з об’єктом їхнього дослідження та питаннями, які перед ними
ставляться;
– затвердження плану та попередньої програми аудиторської перевірки. На
основі технічного завдання відповідальна особа розробляє, а керівник
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підприємства та служби внутрішнього аудиту затверджують план та програму
перевірки, відповідно до якого аудитори здійснюють внутрішній аудит на
підприємстві.
2. Проведення перевірки. На даному етапі здійснюються основні процедури,
пов’язані з перевіркою витрат операційної діяльності:
– ознайомлення з результатами попередньої перевірки. Проводиться аналіз
висновку попередньої перевірки, а саме виявлені відхилення в роботі даного
підрозділу. Висновок попередньої перевірки може або скорочувати або
збільшувати обсяг роботи внутрішніх аудиторів наступним чином:
а) при аналізі попереднього висновку служби внутрішнього аудиту аудитор
може оцінити ситуацію в підрозділі, який підлягає перевірці, внаслідок чого перед
внутрішнім аудитором постають додаткові завдання при здійсненні поточної
перевірки, а саме перевірити:
– наскільки були усунені недоліки, виявлені при попередній перевірці, в
роботі певного підрозділу;
– чи були прийняті до уваги управлінського персоналу пропозиції служби
внутрішнього аудиту щодо усунення виявлених відхилень. Дану позицію можна
перевірити шляхом тестування або інших методів перевірки об’єкта, який підлягає
удосконаленню. Слід зазначити, що показник прийняття до уваги пропозицій
служби внутрішнього аудиту при прийнятті управлінських рішень свідчить про
ефективність роботи служби внутрішнього аудиту, оскільки він визначає те,
наскільки служба внутрішнього аудиту приносить користь для діяльності
підприємства. Після проведення аналізу попереднього висновку аудитору слід
здійснити перевірку відповідно до затвердженого плану та попередньої програми
внутрішнього аудиту. Необхідно пам’ятати, що аналіз попереднього висновку
внутрішнього аудиту також слід передбачати в плані внутрішнього аудиту.
б) якщо в підрозділі, який підлягає перевірці, раніше внутрішній аудит не
здійснювався, то його слід проводити відповідно до складеного плану та
попередньої програми внутрішнього аудит. Даний випадок є складним для групи
внутрішніх аудиторів, оскільки вони здійснюють перевірку не знаючи слабких
місць в ділянці даного підрозділу.
3. Результативна стадія вимагає:
–узагальнення та документування результатів перевірки;
–розробку рекомендацій для управлінського персоналу щодо управління
об’єктом, який підлягав перевірці [3].
Зазначимо, що при здійсненні кожного етапу аудиту обліку операційних
витрат необхідно складати робочі документи, оскільки на їх основі складається
аудиторський висновок, який є результатом роботи осіб, задіяних в даній
перевірці.
Висновок.Отже, в результаті проведеного дослідження виявлено, що під час
проведення перевірки правильності обліку операційних витратпідприємства,
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працівникам служби аудиту необхідно керуватись принципами, за допомогою
яких вони виконують свої обов’язки на належному рівні з метою задоволення
потреб всіх користувачів результатів перевірки. При проведенні перевірки слід
пам’ятати, що не можна переходити до наступного етапу, не закінчивши
попереднього, оскільки протилежна ситуація може спричинити незлагоджену
роботу служби аудиту та підрозділу або об’єкту, який перевіряється.
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АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ЯК ПІДСИСТЕМА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
Н.М. Матвійчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЙОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті проаналізовано стан і розвиток внутрішнього державного фінансового
контролю, визначено проблеми у цій сфері державного управління, обґрунтовано
напрями вдосконалення функціонування органів, які реалізують завдання цього
виду контролю в Україні.
Ключові слова:державний фінансовий контроль, державний фінансовий аудит,
внутрішній аудит, державні інститути, Держаудитслужба.
Постановка проблеми. Зміна внутрішнього фінансового ладу, політичного й
економічного курсу України у напрямку інтеграції до міжнародного простору
повинні супроводжуватися докорінною перебудовою управлінських функцій
держави, в тому числі контрольних. Недооцінка ролі фінансового контролю є
однією з причин кризових явищ, що відбуваються у нашій державі протягом
останніх років. Існування об’єктивної потреби створення дієвої, ефективної та
життєздатної фінансової системи, і як наслідок, покращення рівня фінансової
дисципліни, що забезпечить зменшення кількості бюджетно-фінансових
порушень, породжує необхідність звернути увагу на вирішення проблемних
питань у сфері функціонування системи державного фінансового контролю в
Україні.
Головною метою
дослідженняє визначенняосновних проблем та
напряміврозвиткусистеми державного фінансового контролю в Україні.
Аналізостанніхдосліджень і публікацій.Значний внесок у розвиток і наукове
обґрунтування реформування системи державного фінансового контролю зробили
такі провідні вітчизняні науковці: С.В. Свірко, І. О. Кондратюк, С. В. Дорошенко,
Н. М. Старченко, П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, І. Ю. Чумакова, а також
закордонні фахівці: А. Д. Кохен, Ф. Мерчан, М. Симмоні.
Виклад основного матеріалу.Сучасний стан соціально-економічного розвитку
і добробут суспільства безпосередньо залежать від ефективності та
результативності механізму державної політики й управління наявними
ресурсами. Адже в умовах збільшення масштабів використання державних
ресурсів та подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи
пріоритетним завданням держави та її інститутів є зміцнення економічного і
соціального потенціалу країни шляхом
якісного управління державними
фінансами. Від того, наскільки законно, ефективно, прозоро здійснюється
управління, використання і збереження державних фінансових ресурсів,
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необоротних та інших активів у міністерствах та інших органах виконавчої влади,
державних фондах, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного
сектору економіки, а також від якості організації та здійснення контролю за цим
процесом значною мірою залежить фінансова стабільність і безпека країни,
ефективність державної політики, рівень якості життя населення, досягнення
соціально-економічних цілей держави.
Тому в процесі забезпечення якості управління та використання державних
ресурсів важливою є роль державного фінансового контролю, ефективність
інструментів і методичних прийомів, які державні інститути використовують у
процесі діяльності.
Наразі таким державним інститутом, якому надано повноваження
здійснювати державну політику у сфері державного фінансового контролю від
імені Уряду, зокрема, контроль за ефективністю і законністю управління
суспільними ресурсами, є Держаудитслужба (рис.1).
Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю. [1].
- ревізії (постанова КМУ від

інспектування

20.04.2006.№550)

- виконання бюджетних
програм (постанова КМУ від
10.08.2004 №1017)

Державний
фінансовий
контроль
забезпечується
Держаудитслужбою
через проведення:

- виконання місцевих
бюджетів (постанова КМУ від
державного
фінансовго аудиту

12.05.2007 №698)

- окремих господарських
операцій (постанова КМУ від
25.06.2014 №214)

- діяльності суб'єктів
господарювання (постанова
КМУ від 25.03.2006 №361)

перевірки державних
закупівель

- перевірка та моніторинг
закупівель (постанова КМУ від
01.08.2013 №631)

Рисунок 1. Форми здійснення контролю Держаудитслужбою
Успішна реалізація політики у сфері управління фінансовою системою
неможлива без якісної зміни органів фінансового контролю. Саме цим і
пояснюється «еволюція» таких інститутів (рис. 2).
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Рисунок 2.Трансформація органів фінансового контролю
Проте євроінтеграційний курс держави активізував і актуалізував не лише
проблему необхідності модернізації процесу управління державними фінансами, а
також удосконалення й посилення контролю яка за законним цільовим, так і
ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів держави. Тобто
формування нових та модернізацію наявних форм і видів державного фінансового
контролю та методичного інструментарію. Яскравим прикладом цього є перехід
від інспектування до аудиту в діяльності Держаудитслужби[2, с. 19].
Незважаючи на те, що інспектування має багато спільного з аудитом у
частині дослідження питання законності управління і використання державних
ресурсів та обґрунтування своїх висновків щодо виявлених недоліків і порушень
законодавчих актів шляхом збирання документальних доказів, це різні види
контролю (рис.3)[2, с. 22].
У минулому державний контроль здійснювався здебільшого з каральною
метою. Він проводився цілеспрямовано для виявлення порушень і застосування
заходів впливу. Такий підхід за своєю суттю є неправильним.
Як зазначено у Лімській декларації керівних принципів контролю,
прийнятій IХ Конгресом Міжнародної організації вищих органів фінансового
контролю у м. Ліма (Республіка Перу) 1977 року, контроль не є самоціллю. Він – невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є розкриття відхилень від
прийнятих стандартів та порушень принципів законності, ефективності й економії
витрачання матеріальних ресурсів на якнайбільш ранній стадії для того, щоб мати
можливість ужити коригувальних заходів, а в окремих випадках – притягти
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винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або
здійснити заходи щодо запобігання таким порушенням чи скорочення їх у
майбутньому[3, с. 28].
В цьому плані більш ефективним і дієвим інструментом Уряду в процесі
забезпечення комплексного та якісного контролю за діяльністю підконтрольних
установ є державний фінансовий аудит. Зокрема, під час його проведення можна
проаналізувати й оцінити не лише законність, а й ефективність формування,
управління і використання державних фінансів, стан і якість забезпечення
виконання стратегічних завдань та цілей держави, визначити і зменшити причини
негативних тенденцій та відхилень, розробити пропозиції для їх усунення,
гармонізації законодавства та усунення прогалин, які виникають у процесі
управління і використання ресурсів держави.
Потреба подальшого розвитку аудиту є беззаперечним фактом з огляду на
необхідність забезпечення комплексного і системного контролю за дотриманням
підконтрольними установами принципів ефективності та результативності,
прозорості, обґрунтованості управління, цільового використання ресурсів
держави, що дасть змогу підвищити рівень ефективності системи державного
фінансового контролю в Україні.
На сьогодні вже є деякі напрацювання в цьому напрямку, а саме:
запровадження внутрішнього аудиту у міністерствах та інших центральних
органах виконавчої влади, розробка Стандартів внутрішнього аудиту, які
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за №1219/19957.
Однак, з урахуванням набутого практичного досвіду визначено необхідність
удосконалення нормативно-правової бази з питань внутрішнього аудиту.
В зв’язку з цим на виконання Плану заходів щодо реалізації стратегії розвитку
системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 01.08.2013 №774 прийнято наказ Міністерства фінансів
України від 10.12.2014 №1199 «Про запровадження змін до Стандартів
внутрішнього аудиту».
Зокрема, суттєво розширилась база даних внутрішнього аудиту: окрім
найменування, місцезнаходження установи, коду ЄДРПОУ, дати попереднього
внутрішнього аудиту, відомостей про стан реагування на висновки та
рекомендації включено також і найменування та коду програмної класифікації
видатків та кредитування всіх бюджетних програм, адміністративних послуг, що
надаються установою, контрольно-наглядових функцій, теми попереднього
внутрішнього аудиту та періоду, за який він проводився.
Також визначено, що у разі надходження звернень від правоохоронних
органів підрозділ внутрішнього аудиту за дорученням керівника установи надає
інформацію про результати внутрішнього аудиту з дотриманням установлених
вимог законодавства та внутрішніх документів з питань щодо розголошення
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інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації [4].
Крім того, даним наказом визначено, що рекомендації за результатами
внутрішнього аудиту повинні базуватись на аудиторських висновках, бути
адекватними, чітко формулюватись та мати відповідний алгоритм їх застосування.

Реалізація результатів

Форми
здійснення

Оформлення
результатів

Суть

Інспектування

Державний фінансовий аудит

Інспектування здійснюється органом
державного фінансового контролю у
формі
ревізії
та
полягає
у
документальній і фактичній перевірці
певного комплексу або окремих питань
фінансово-господарської
діяльності
підконтрольної установи, яка має
забезпечувати
виявлення
наявних
фактів
порушення
законодавства,
встановлення винних у їх допущенні
посадових і матеріально відповідальних
осіб

Державний фінансовий аудит є різновидом
державного фінансового контролю і полягає у
перевірці та аналізі органом державного
фінансового контролю фактичного стану
справ щодо законного та ефективного
використання державних чи комунальних
коштів і майна, інших активів держави,
правильності ведення бухгалтерського обліку
і
достовірності
фінансової
звітності,
функціонування
системивнутрішнього
контролю

Результати викладаються в акті

Результати викладаються у звіті

Ретроспективний контроль
(констатація фактів порушення)

Попередній, поточний, ретроспективний
контроль

Притягнення до адміністративної,
дисциплінарної
та
матеріальної
відповідальності винних у допущенні
порушень працівників підконтрольних
установ.
Порушення
перед
відповідними
державними органами питання про
визнання
недійсними
договорів,
укладених
із
порушеннями
законодавства.
Звернення до суду в інтересах
держави щодо усунення виявлених
ревізієюпорушень законодавства.
Застосування заходів впливу за
порушення законодавства

Пропозиції та рекомендації нормативнометодологічного, організаційного,
фінансового та кадрового характеру щодо:
- Попередження, усунення виявлених
порушень і недоліків та запобігання їм
надалі;
- Усунення причин і умов, які призвели
(можуть призвести) до вчинення порушень
та виникнення недоліків у діяльності
розпорядників бюджетних коштів;
- Підвищення ефективності й
результативності управління, використання
і збереження бюджетних коштів,
необоротних та інших активів;
- Моніторинг стану врахування та
впровадження пропозицій і рекомендацій,
наданих у звіті

Рисунок 3. Порівняльний аналіз головнихвідмінностейдержавного
фінансового аудиту від інспектування
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Проте обсяги порушень бюджетного законодавства та неефективного
використання бюджетних ресурсів органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, які щорічно виявляють органи Держаудитслужби, є
надзвичайно масштабними.Тому на шляху до європейської інтеграції та
забезпечення ефективного, законного, цільового, раціонального, результативного
використання та збереження державних ресурсів органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державного та
комунального секторів, а також підвищення відповідальності їх керівників за
ефективність управлінських рішень і результативність діяльності у проекті Уряду
до 2020 року окреслено нагальні проблеми, які потрібно розв’язати для розбудови
якісної системи державного фінансового контролю на центральному,
регіональному та місцевому рівнях, інституційного потенціалу органів державного
фінансового контролю та розвитку видів і напрямів державного фінансового
аудиту, а саме:
- низький рівень поточного контролю та, відповідно, коригувального
впливу на ефективність управлінської діяльності;
- брак вибудованої законодавчої бази для можливості проведення органами
Держаудитслужби аудиту коштів і грантів ЄС, аудиту державних програм,
інвестиційних проектів, стану системи внутрішнього контролю;
- недосконалість нормативно правового, організаційно-методологічного,
інформаційного, кадрового і фінансового забезпечення діяльності органів
державного фінансового контролю;
- низький рівень відповідальності і підзвітності органів державної влади і
суб’єктів господарювання державного сектору економіки щодо
ефективності управлінської діяльності, забезпечення вимог та впровадження
пропозицій органів Держаудитслужби, наданих за результатами
контрольних заходів.
Одними з основних причин такої ситуації та наявності проблемних питань є
неврегульованість, а нерідко й суперечливість чинної законодавчої бази у сфері
державного фінансового контролю.
Тому потрібно усунути прогалини законодавства й надалі розвивати аудит
шляхом стандартизації процедур його організації та здійснення, уніфікації
термінології, удосконалення механізму
і методичного інструментарію,
модернізації методології з урахуванням європейських стандартів або кращого
світового досвіду щодо аудиту у сфері державних фінансів.Крім того, в умовах
фінансової децентралізації одним із важливих завдань є модернізація нормативноправового і методолічного забезпечення функціонування та здійснення
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм і місцевих
бюджетів для якісного контролю за управлінням і використанням бюджетних
ресурсів на центральному, регіональному та місцевому рівнях.
Не менш важливою умовою для забезпечення ефективності функціонування
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системи державного фінансового контролю є розбудова інституційного
потенціалу Держаудитслужби, забезпечення їх правової й організаційної
незалежності та статусності. Також вагомим є незалежний рівень фінансового
забезпечення, оскільки через недостатність і обмеженість їх фінансування
постають додаткові труднощі для функціонування цілісної та якісної системи
державного фінансового контролю. Як свідчить практика, потреба органів
державного фінансового контролю в бюджетних ресурсах щорічно не
забезпечується. Зокрема, відповідно до Державного бюджету України на 2017 рік
Держаудитслужбі за КПКВК 0417000 «Керівництво та управління у сфері
контролю за витрачанням бюджетних коштів» затверджено граничний обсяг
видатків та надання кредитів загального фонду на загальну суму 414,3 млн. грн. за
визначеної потреби на суму 766,9 млн. грн., або 54% від визначеної потреби.
Для забезпечення ефективності політики модернізації системи державного
фінансового контролю відповідно до євроінтеграційного вектора розвитку
України Уряд серед основних планових завдань до 2020 року зі стимулювання
розвитку системи державного фінансового контролю на центральному,
регіональному та місцевому рівнях визначив наступні[5]:
- розвиток правового поля та методологічного забезпечення системи
державного фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно
визнаними стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна
федерація бухгалтерів (IFAC), Міжнародна організація вищих органів
фінансового аудиту (INTOSAI) та методологією, а також кращою практикою
ЄС щодо аудиту у сфері державних фінансів;
- підсилення інституційної основи попереднього і поточного державного
фінансового контролю, видів і напрямів аудиту;
- розбудова інституційного потенціалу органів державного фінансового
контролю як основи зміцнення систем управління державними фінансами;
- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів у сфері
державного фінансового контролю шляхом розроблення і реалізації
навчальних програм з підвищення кваліфікації та можливої сертифікації;
- підвищення відповідальності керівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання державного і
комунального секторів за ефективність їх управлінських рішень та
результативність діяльності;
- запровадження звітування міністрів у парламенті про стан використання
бюджетних ресурсів та забезпечення використання вимог і впровадження
пропозицій органів Держаудитслужби, наданих за результатами
контрольних заходів.
Отже, модернізація діяльності органів Державної аудиторської служби
шляхом удосконалення їх нормативно-правового, організаційно-методологічного,
кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення є необхідною умовою
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формування ефективного державного фінансового контролю.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

В.Г. Алмосова
здобувач освітнього ступеня "магістр" ВТЕІ КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ
«ТУЛЬЧИНМ’ЯСО»
У статті здійснюється аналіз впливу зовнішніх факторів на підприємство та
методи їхньої оцінки для оптимального функціонування організації. Розглянуто
аналіз впливу зовнішнього середовища та вивчено можливості й загрози, сильні
та слабкі сторони підприємства як засобу, що допомагає керівнику побачити,
передбачити й оцінити в достатньо конкретному значенні вплив різних факторів
на організацію, та базуючись на цій інформації, приймати максимально
ефективні рішення на подальший розвиток організації.
Ключові слова: зовнішнє середовище, підприємство, економічне середовище,
демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище, SWOT –
аналіз.
Постановка проблеми. Сучасне зовнішнє середовище підприємств
характеризується надзвичайно високим рівнем складності та невизначеності.
Маркетингове середовище постійно знаходиться на етапі змін, зокрема, таких як
політична нестабільність, законодавство, технічні інновації, духовний розвиток
окремих людей, збільшення конкурентів. Здатність пристосовуватися до таких
змін у зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі та в інших сферах
життєдіяльності.
Зовнішнє середовища в Україні є складним і нестабільним. Бідність
більшості населення, протистояння законодавчої та виконавчої влад, часті зміни
уряду, залежність від інших країн, вкрай несприятлива екологія, великий рівень
безробіття, значна тіньова економіка, знецінення моральних якостей – усе це
надзвичайно ускладнює ефективний розвиток різних підприємств. Зміни, що
постійно відбуваються в зовнішньому середовищі, змушують змінюватися й
організації.
Мета статті – розкрити фактори впливу зовнішнього середовища на ТОВ
«Тульчинм’ясо» [5] та зробити їх аналіз і характеристику. Потрібно навчитися
досліджувати вміння адаптуватись до змін в навколишньому середовищі, адже від
цього залежить ефективне існування та постійний розвиток підприємства.
Аналіз досліджень та публікацій. Значення зовнішнього середовища для
підприємницької діяльності у своїх працях активно досліджували такі видатні
вчені: Ф.Котлер, Гаркавенко С. С., Липчук В. В., Корж М. В.
На думку Олексенка Р.І. зовнішнє середовище - фактори, якими фірма не
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може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До
маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія,
політичне середовище, НТП, культура, природне середовище.
Виклад основного матеріалу. Демографічний фактор передбачає
дослідження таких показників, як чисельність населення, географічне розміщення
населення, міграція, віковий склад населення, рівень народжуваності та
смертності, сімейний стан.
Політико-законодавчий фактор охоплює: політичну структуру країни,
урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни,
податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію та
державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання
конкуренції.
Соціально-культурне середовище містить такі фактори, як соціальні групи,
базові цінності, переваги світосприйняття, поведінку, системи поглядів, цінностей,
моралі, звичок, мови, стилю життя.
Природне середовище як фактор маркетингового макросередовища останнім
часом набуває дедалі більшого значення у зв'язку зі зростанням рівня забруднення
навколишнього середовища.
Екологічні проблеми були головною причиною виникнення концепції
соціально-етичного маркетингу, її суть полягає у тому, що, задовольняючи
потреби окремих споживачів, фірми повинні враховувати інтереси суспільства в
цілому.
Науково-технічний прогрес, технологічні зміни справляють значний вплив
на спосіб життя, поведінку, потреби та переваги споживача. Вони впливають на
всі елементи маркетингового комплексу, але більш за все проявляються в аспекті
інноваційної діяльності.
Коротка характеристика всіх факторів зовнішнього маркетингового
середовища та визначення їх впливу на діяльність підприємства наведені у табл.1.
Оскільки, основним видом діяльності на даному підприємстві є надання послуг,
пов'язаних із заготівлею, переробкою та реалізацією сільськогосподарської
продукції (основна послуга – зберігання зерна), таким чином, найсуттєвіше
впливають екологічні фактори, так як природні катаклізми - затяжні дощі, град та
спекотне посушливе літо – є основними чинниками , що призводять до збитків і
як наслідок, до коливання попиту на продукцію і послуги та доходу
підприємства. Також суттєво впливовими є технологічні фактори, а саме
відсутність вітчизняних виробників сучасної сільськогосподарської техніки,
незадовільний рівень якості вітчизняної техніки, що спричиняє збільшення
витрат
підприємства
на
придбання
зарубіжного
обладнання.
Використаннязастарілихтехнологійпризводить
до
збільшеннявитрат
на
експлуатацію
та
ремонт,
підвищеннясобівартостіпродукції
та
зменшенняприбутковостіпідприємства.
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Розглянуті фактори макросередовища відносно того чи іншого підприємства
відіграють неоднакову роль і можуть, залежно від обставин впливати на його
діяльність позитивно, негативно або залишитися нейтральними. Комбінаційний
склад факторів, їх варіації, пріоритети і вагомість залежать від цілей підприємства,
видів його діяльності, організаційно-виробничої структури, складності виробничогосподарських та комерційних зв'язків, а також від конкретних ситуацій, у яких
може опинитися підприємство.
Таблиця 1
Фактори зовнішнього маркетинговогосередовища та їхвплив на
діяльністьТОВ «Тульчинм’ясо»
Група факторів

Фактор

Прояв впливу фактора

Економіка

- рівень та напрямки розвитку
сільськогосподарської
та
суміжних галузей (хімічної,
харчової, пивобезалкогольних
напоїв і т.д);
- коливання біржових цін;
- рівень інфляції;
-політична структура
-рівень
політичної
та
законодавчої стабільності
-податкове законодавство
-введення нових технологій
-напрями
концентрації
технологічних зусиль
-підвищення
продуктивності
праці
-нова продукція

коливання
попиту
послугипідприємства;

Демографія

- не престижність технічних та
хімічних
спеціальностей
у
вузах;

- нестача
Кваліфікованих кадрів технічних
та хімічних спеціальностей;

Природне
середовище

- значний вплив
факторів
на
підприємства
катаклізми);
- сезонність;

- коливання рівня прибутку
підприємства;
коливання
обсягу
наданихпослуг, що пов’язано зі
значною
вологістю
зерна,
котренадійшло);
різниця
в
доходах
в
залежностівід пори року;

Політикозаконодавчий
Науковотехнічний
прогрес

природних
діяльність
(природні

на

- збільшення витрат на придбання
якісної зарубіжної техніки;
збільшення
витрат
на
експлуатацію, переобладнання
та ремонт техніки;

В даному дослідженні використаний SWOT-аналіз як пріоритетний метод
оцінки роботи ТОВ «Тульчинм’ясо», з огляду на вплив внутрішніх і зовнішніх
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чинників та з урахуванням їх сильних та слабких сторін, які вказані в таблиці 2.
Сильністорони (переваги) фірми – це її визначні особливості,
якідаютьзмогувизначити і сформуватиконкурентніпереваги.
Таблиця 2
SWOT-аналіз ТОВ «Тульчинм’ясо»
Можливості
1.Розширення
підприємства

Загрози
діяльності 1.Посилення конкуренції
2.Залежність від погодних
умов

Сильні сторони
1.Забезпеченість постійним -встановлення нижчої ціни -постійний контроль за
на послуги порівняно з змінами на регіональному
збутом
конкурентами;
ринку;
2. Контроль якості
4.Кваліфіковані працівники
5.Власне обладнання
6.Матеріальна підтримка для
працівників
Слабкі сторони
-розроблення вигідніших -оновлення техніки;
1.Вигідне
розташування технологій для приймання
вантажу;
підприємства
2.Застаріле обладнання у
лабораторіях

Дані таблиці свідчать, що основним сильними сторонами підприємства є:
- забезпеченість постійним збутом (у даного підприємства є постійні точки
збуту, [6]);
- контроль якості (на підприємстві працює виробничо-технологічна
лабораторія, в обов'язки якої входить перевірка зерна (сорт, вологість,
забрудненість);
- кваліфіковані працівники (завдяки достатнім фінансовим можливостям
товариство має змогу запрошувати на роботу висококваліфікованих
працівників і виплачувати їм відповідну заробітну плату);
- власне обладнання (спроможність мати власну технічну основу для
виробництва, а не орендоване);
- матеріальна підтримка для працівників (здійснюються заохочувальні та
компенсаційні витрати).
«Слабкі сторони підприємства – це відсутність чогось важливого для
функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з іншими
компаніями і ставить фірму в несприятливе становище. В якостіприкладу
слабкихсторінможна
привести
дужевузькийасортименттоварів,
поганурепутаціюкомпанії
на
ринку,
недостатнєфінансування,
низькийрівеньсервісу, застарілеобладнання, некваліфікований персонал» [2].
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Слабкі сторони:
- вигідне розташування підприємства (підприємство має прямий вихід до
залізниці, що полегшує транспортування продукції);
- застаріле обладнання у лабораторіях (щупи для відбору точкових проб, щуп
пробовідбірник, вологомір зерна).
На думкуПерфілової О. Є.ринковіможливості -цесприятливіобставини,
якіпідприємствоможевикористовувати для отриманняпереваг.
Можливості:
- розширення діяльності підприємства.
«Загрози – це труднощі й обмеження, що виникають на шляху організації в
майбутньому. Загрозу можуть представляти: впровадження конкурентом
нового або вдосконаленого продукту, можливість поглинання крупнішою
фірмою, політичні зміни в країні, де компанія має свої філії тощо» [2].
Загрози:
- посилення конкуренції (впровадження зовнішньої реклами);
- залежність від погодних умов (засуха, повені).
Проведений SWOTаналіз ТОВ «Тульчинм’ясо»дав змогу оцінити сильні і
слабкі сторони, а також можливості та загрози , пов'язані з його діяльністю.
Висновки. Отже, велика кількість різноманітних факторів впливає на те, як
сприймають підприємство та його пропозиції. Наприклад, у силу тих чи інших
звичок або традицій товар може не користуватися попитом. Конкуренція може
призвести до зниження цін, істотно впливає на збут і законодавчі процеси. Рівень
інфляції уповільнює зростання продажу. Брак ресурсів призведе до того, що не
буде необхідних компонентів. Засоби масової інформації можуть створити
негативну думку про підприємство та його безпосередню діяльність. Якщо аналіз
потреб буде неточним, деякі маркетингові функції будуть втрачені. Неправильна
стратегія просування створить негативний імідж, а встановлені ціни можуть не
відповідати рівню якості.
Необхідно розуміти, що без належного аналізу навколишнього середовища,
фірми можуть порушувати існуючі соціальні або культурні вимоги та втратити
переваги у конкурентній боротьбі.
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А.Е. Гаврись
здобувач освітнього ступеня "магістр" ВТЕІ КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В статті окреслено особливості логістичних процесів в діяльності підприємств
агропромислового виробництва.
Розкрито концепцію логістики, яка
розширюється за рахунок поєднання у загальній схемі постачальників та
потенційних споживачів. Визначено основні завдання внутрішньовиробничої
логістики, якими є планування виробництва на основі прогнозів потреб готової
продукції та замовлень споживачів.
Ключові слова: логістика, підприємства, діяльність, концепція управління,
виробництво, ефективність.
Постановка проблеми.Нинішні умови діяльності сільськогосподарських
підприємств вимагають докорінної перебудови та удосконалення їх господарської
діяльності. Традиційні концепції управління вимагають модифікації та адаптації
до ринкових умов. Найбільш прогресивним напрямом удосконалення стала
логістика.
Логістика в сільському господарстві має свої особливості, зумовлені
специфікою та циклічним характером сільськогосподарського виробництва.
Особлива актуальність проявляється при виробництві продукції рослинництва. У
найбільш напружені періоди роботи (весняно-польові та збиральні кампанії),
особливо в літню пору року, спостерігається суттєве зростання обсягів виконання
робіт. В таких умовах використання логістичного підходу дозволить завчасно
передбачити можливість оптимального розподілу робіт протягом року, зробити їх
виконання максимально ефективним.
Аналіз останніх джерел і публікацій.Теоретичні основи і практичні
аспекти запровадження логістичних процесів знайшли своє відображення у
працях зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Г. Асселя, Г. Багієва,
Є.Бровка, В. Тарасевича, Ф. Котлера, Г. Амстронга, С. Гаркавенко, Н. Куденко, А.
Тимоніна, О. Панкрухіна, Є. Уткіна та ін. Досить ґрунтовно досліджено
маркетингові проблеми на мікрорівні у наукових працях таких українських
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вчених, як Балабанової Л.В., Бєлєнького П.Ю.,Буняк Н.М.,Войчака А.В.,
Гаркавенка С.С., Герасимчук З.В., Долішнього М.І., Дубовик О.В., КардашаВ.Я.,
Козоріз М.А., Кредисова А.І., Крикавського Є.В., Куденко Н.В., Кузьміна О.Є.,
Мороз Л.А., Павленка А.Ф., Решетілової Т.Б., Решетнікової І.Л., Старостіної А.О.,
Чухрай Н.І., Шевченко Л.С. та інших. Водночас малодослідженими залишаються
питання використання маркетингу на рівні регіону та формування логістики на
регіональному рівні, завдяки якій регіон отримує тривалі конкурентні переваги.
Виклад основного матеріалу.Для сільськогосподарського виробництва
характерним є використання в якості основних засобів живих організмів, що часто
призводить до утворення двох і більше матеріальних потоків, які значно
відрізняються за властивостями і шляхами надходження до кінцевого споживача.
Так, наприклад, від молочного стада великої рогатої худоби отримують два
матеріальних потоки: молоко і телят. Для обох потоків можливе внутрівиробниче
використання. Молоко частково використовують на випоювання телят, а телят –
на ремонт основного стада. Частина матеріального потоку, що залишилась в
кінцевому результаті, направляється на переробку, але молодняк великої рогатої
худоби перед цим повинен пройти стадію відгодівлі [1, с. 7].
Специфічною особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що
матеріальний потік, практично на будь-якій стадії, може бути одночасно
сировиною для наступної стадії логістичного процесу і кінцевим продуктом
(отримане в процесі виробництва зерно одночасно може бути використане як
виробничі запаси в якості насіння, сировини для подальшої переробки).
Ворожейкіна Т.М. [1, с. 7] зазначає, що матеріальні потоки в АПК мають ще
одну важливу особливість – вони змінюються при доведенні їх до кінцевого
споживача. При цьому зміни у властивостях матеріального потоку призводять до
зміни вимог щодо зберігання продукції (температура, вологість, строки
зберігання). В результаті, підприємство-виробник повинно володіти достатніми
потужностями для забезпечення належних умов зберігання або подальшої
переробки виробленої продукції.
Більшість сучасних сільськогосподарських підприємств, орієнтованих на
ринок, намагаються налагодити власне виробництво, особливо при наявності
сировинної бази. Позитивним можна вважати той факт, що організація власної
переробки дозволяє максимально ефективно використовувати наявні виробничі
потужності, створювати гнучку систему запасів, адаптувати їх до умов виробничої
діяльності. До проблемних сторін такої організації можна віднести необхідність
формування більш складного логістичного ланцюга, коли закупівля товарів
потребує лише виконання замовлення, транспортування та складування. В цьому
процесі необхідно врахувати те, що первинна і вторинна переробка власної
продукції для сільськогосподарських підприємств швидше вимушений крок,
продиктована ринком необхідність, яка забезпечує можливість подальшого
розвитку. Адже виробник за будь-яких умов має бути готовим до термінового
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виконання замовлень споживачів та швидкого реагування на зміну попиту.
Логістика передбачає пошук підприємствами дієвих рішень, які дозволяють
при мінімальних сукупних витратах задовольнити потреби основних клієнтів.
Концепція логістики розширюється за рахунок поєднання у загальній схемі
постачальників та потенційних споживачів, що в кінцевому результаті має
забезпечити плавність і своєчасність реалізації на всіх етапах процесу постачання
– від отримання матеріалів до відвантаження отриманої з виробництва готової
продукції споживачам.
Логістику можна розглядати з різних позицій. Для сільськогосподарських
підприємств охарактеризуємо її з позиції маркетингу як процес управління
виробництвом, рухом і збереженням сировини та готової продукції, а також
супутніми інформаційними потоками за допомогою організації каналів
товароруху, причому поточні й майбутні витрати мінімізуються за умови
високоефективного виконання і доставки замовлень.
В економічній літературі найбільш розповсюдженим принципом
структуризації логістики є характер господарської діяльності. Відповідно до цього
принципу виділяють такі види логістичної діяльності: закупівельну, виробничу,
розподільчу, транспортну, інформаційну [3, с. 19].
Закупівельна логістика трактується як управління матеріальними потоками в
процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами [5, с. 10]. Метою її
здійснення є адекватне і повне задоволення потреб виробництва сировиною з
максимально можливою економічною ефективністю.
Найбільш розповсюдженою у світі логістичною концепцією в закупівельній
логістиці є концепція «точно в термін» або «точно вчасно» (just – in – time, JIT),
яку ще називають концепцією «нульового запасу» [1, 5]. Система постачання
«точно в термін» – це система організації постачання, яка ґрунтується на
синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідній кількості на
той момент, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації
витрат, пов’язаних із створенням необхідних запасів [3, с. 67].
Матеріальний потік на своєму шляху від первинного джерела сировини до
кінцевого споживача проходить ряд виробничих ланок. Управління матеріальним
потоком на цьому етапі має свою специфіку і має назву виробнича логістика [4, с.
11], або по-іншому – внутрішньовиробнича логістика [2, с. 128]. Аналізуючи
теоретичні підходи щодо трактування виробничої логістики
її метою є
оптимізація матеріальних потоків в межах підприємств, які створюють матеріальні
блага або надають матеріальні послуги. ЇЇ організація в першу чергу залежить від
характеру виробничого процесу.
Виходячи з мети виробничої логістики можна припустити, що вона може
організовуватися на будь-якому підприємстві, де присутній виробничий процес.
За твердженням Кальченко А.Г. [5, с. 129] основними завданнями
внутрішньовиробничої логістики є планування виробництва на основі прогнозів
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потреб готової продукції та замовлень споживачів, організація управління
технологічними процесами виробництва, контроль якості, дотримання стандартів
якості продукції та сервісу, прогнозування, планування та нормування витрат
матеріальних ресурсів у виробництві, організація роботи внутрішньовиробничого
технологічного транспорту, інформаційне та технічне забезпечення процесів
управління внутрішньовиробничими матеріальними потоками.
По завершенню процесу виробництва підприємство отримує готову
продукцію і господарський процес переходить на стадію обміну (розподілу).
Розподільча логістика – це управління транспортуванням, складуванням та
іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі
доведення готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогами
останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації. Також
її ще називають маркетинговою [6] або збутовою логістикою [4, с. 169]. Досить
часто маркетингову логістику ототожнюють з маркетингом, але вона уособлює
набагато вужче поняття і є одним із елементів маркетингової системи, оскільки
спрямована на задоволення сформованого маркетингом попиту з мінімальними
витратами. В будь-якій логістичній діяльності ключову роль відіграє
транспортування, без якого неможливе існування матеріального потоку. В межах
підприємства залежно від його структури та специфіки діяльності може
виділятися складська логістика.
Отже, особливості логістичної діяльності в сільському господарстві
проявляються в залежності виробничих процесів від природно-біологічних умов,
специфіці аграрного виробництва, широкій номенклатурі виробленої продукції та
спожитої сировини. І тому, практичне застосування логістичного підходу в
діяльності сільськогосподарських підприємств дає можливість кожному керівнику
підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції, її
продажу, системи розподілу та формування цінової політики.
Висновки.В удосконаленні діяльності сільськогосподарських підприємств
логістика може стати надійним помічником. Наразі в Україні необхідно створити
розгалужену мережу логістичних утворень, що в сучасних умовах допоможе
підприємствам швидше налагодити нові господарські зв’язки, а саме:
- збільшити обсяги продажу і забезпечити більш високий рівень
обслуговування споживача;
- швидко реагувати на ринкові зміни;
- надасть можливість підприємству більш успішно конкурувати на ринку.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті визначено фактори та шляхи підвищення конкурентоспроможності
підприємства. Особлива увага приділяється маркетинговим засобам підвищення
конкурентоспроможності підприємства переробної промисловості
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Підвищення конкурентоспроможності підприємства, галузі, регіону та країни
є
необхідною
передумовою
інтеграції
з
глобальною
економікою.
Конкурентоспроможність означає здатність підприємства зайняти найбільш
вигідну конкурентну позицію в швидкоплинному ринковому середовищі. Тому
для досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємство має
створювати та утримувати свої конкурентні переваги в галузі.
Позицію підприємства визначають його конкурентні переваги, такі як: нижчі
ніж у конкурентів ціни та забезпечення споживача якісною та унікальною
продукцією. Проте утримати конкурентну перевагу набагато важче ніж її виявити.
На думку М.Портера, переваги більш високого порядку (патентована технологія,
диференціація на основі унікальних товарів і послуг, репутація фірми, заснована на
посиленні маркетинговій діяльності, тісні зв’язки з клієнтами) можна утримувати
більш тривалий час, але вони пов’язані зі значними інвестиціями, ризиком
одержання додаткової о прибутку [1].
В зв’язку з цим, не викладає сумнівів актуальність визначення шляхів
підвищення конкурентоспроможності підприємств маркетинговими засобами.
Мета статті виявлення шляхів підвищення конкурентоспроможності
підприємств переробної промисловості маркетинговими засобами.
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Конкурентоспроможність як категорія розглядається у роботах вітчизняних
та зарубіжних науковців. Проблеми підвищення конкурентоспроможності
підприємства досліджували Ю.Б.Іванов [2], М.М. Іваннікова [3], М.Портер [1],
Р.А.Фатхудінов [4]. Шляхи досягнення конкурентоспроможності підприємств
розглядалися в працях відомих українських економістів: Л.В.Балабанової [5],
А.В.Войчака [6], І.З.Должанського [7], Н.В.Куденко [8]. Основні положення їх
поглядів свідчать про те, що в останнє десятиліття ХХ сторіччя вивчення
конкурентоспроможності виділилося в окремий напрям аналітичних досліджень в
економічній теорії та практиці.
Конкурентоспроможність підприємства це поняття системне, з одного боку,
це активність підприємства у зовнішньому середовищі, з іншого – це стійкість
внутрішнього розвитку, і як результат - забезпечення його ефективної діяльності.
Конкурентоспроможність підприємства визначається факторами, які можна
об’єднати в дві групи: зовнішні та внутрішні. Зокрема, до зовнішніх факторів, що
не залежать від дій самого підприємства можна віднести:
- економічна та політична ситуація в регіоні, країні;
- міжнародна, митна та соціальна політика держави;
- рівень розвитку науково-технічного прогресу, рівень розвитку освіти;
- антимонопольна, фінансового-кредитна політика держави;
- наявність та удосконалення державних програм підтримки підприємницької
діяльності;
- наявність сировинної бази, природно-кліматичні та екологічні умови;
- потреби та рівень попиту споживачів, активність конкурентів тощо.
Внутрішні фактори можна поділити на такі складові:
- рівень інноваційного розвитку підприємства;
- наявність конкурентоспроможних ідей, ноу-хау;
- стабільність економічних показників розвитку підприємства;
- ефективність управління капіталом;
- наявність ефективної системи менеджменту;
- високий рівень кваліфікації персоналу;
- наявність стратегії збуту та її орієнтація на кінцевого споживача;
- якість та ефективність використовуваних технологій просування тощо.
Отже, конкурентоспроможність це багатоаспектне поняття, що охоплює не
тільки якісні, технічні, естетичні показники товару або послуги, але і умови його
реалізації, а саме, ціну, умови поставки, канали збуту, післяпродажне
обслуговування, рекламу.
Комплексне врахування впливу всіх зовнішніх факторів та досягнення
синергетичного ефекту від дії внутрішніх - дозволить підприємству забезпечити
стійке положення на ринку.
Рівень конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості
(зокрема, мукомельно-круп’яного виробництва), тобто здатність протистояти на
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ринку іншим підприємствам за ступенем задоволення своєю продукцією та її
якістю запитам споживачів, а також безпечності споживання і ефективності
виготовлення, є найважливішою проблемою української економіки. Моніторинг
факторів, що визначають конкурентоспроможність підприємств мукомельнокруп’яної промисловості, показав, що вартість виробництва зерна та крупи
залежить в основному від наявних розцінок на зерно, інша частина припадає на
електроенергію, паливо, транспортні витрати. Наявність різких коливань на ціну
зерна та внутрішньому та зовнішньому ринках, низька інвестиційна привабливість
переробної
промисловості,
недосконалість
маркетингового
управління
підприємствами призвели до зниження конкурентоспроможності підприємств цієї
галузі.
Враховуючи вищесказане, можна запропонувати шляхи підвищення
конкурентоспроможності підприємств мукомельно-круп’яної промисловості, які
відображено на рис.1.
Правильно обрана конкурентна стратегія розвитку підприємства, заснована
на стратегічному аналізі його конкурентних позицій і потенційних можливостей,
дозволяє більш чітко визначитися з тими заходами, що підвищують адекватність,
динамічність і сприйнятливість внутрішньогосподарського механізму до змін
ринкового середовища і підсилюють науково-технічний і виробничий потенціал
підприємства.
Довгострокова стратегія розвитку передбачає: мінімізацію витрат за
технологічним циклом виробництва і його масштабна диверсифікація, розробка і
випуск продукції, що відповідає світовим стандартам якості, впровадження
прогресивних технологій, розширення зон стратегічного господарювання.
Стратегічно важливими аспектами забезпечення конкурентоспроможності
продукції в сучасних умовах є: чітка орієнтація на створення і випуск нових
виробів, що відповідають потребам і запитам споживачів; розвиток співпраці на
взаємовигідних умовах з провідними підприємствами з виготовлення та реалізації
на зовнішніх і внутрішніх ринках високоякісної продукції. Сучасні ринкові умови
диктують необхідність приведення нормативно-технічної бази підготовки
виробництва і виготовлення продукції на всіх стадіях технологічного циклу
відповідно до міжнародних стандартів якості.
Також необхідним вважається впровадження сучасних методів управління
конкурентоспроможністю (КАНБАН, SMED, TMP, JIT). Зокрема використання
системи КАНБАН направлено на стратегічне покращення взаємовигідних
відносин між підприємствами мукомельно-круп’яної галузі та постачальниками
сировини на основі автоматизованої системи управління виробничими запасами.
Така система має забезпечувати повну автоматизацію процесу виробництва від
відділу постачання готової продукції до виробничої лінії, а також формувати
виробничі графіки, розмір мінімальних та максимальних партій та запасів
сировини [9].
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Визначення факторів, що визначають
конкурентоспроможність підприємства

Визначення найбільш значимих факторів, що
визначають конкурентоспроможність підприємства
Визначення напрямів підвищення
конкурентоспроможності підприємства

Вибір
конкурентних
стратегій
розвитку:
перевага у
витратах;
диверсифікація;
диференціація

Підвищення якості та
конкурентоспроможно
сті продукції:
експортна орієнтація;
впровадження систем
управління якістю;
створення нової
продукції;
сертифікація
виробництва

Комплексний підхід до
диверсифікації та
планування виробництва:
розробка програми
оновлення номенклатури
продукції; зниження
собівартості;
використання сучасних
методів бізнеспланування

Удосконалення маркетингової орієнтації,
управління маркетингової служби:
відокремлення відділу маркетингу та надання
їм повноважень щодо виконання стратегічно
важливих функцій управління;
комплектування маркетингової служби
кваліфікованими спеціалістами; забезпечення
маркетингової служби необхідним технічними
засобами та методичним матеріалами

Рисунок 1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
мукомельно-круп’яної промисловості
Практичне застосування на підприємстві концепції удосконалення збуту має
фокусувати свої зусилля на потребах продавця. У зв'язку з цим, основні
організаційні заходи підвищення конкурентоспроможності полягають: у
відокремлені відділу маркетингу та надання йому повноважень щодо виконання
стратегічно важливих функцій управління; в комплектуванні маркетингової
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служби фахівцями в області маркетингу; забезпечення маркетингової служби
необхідним технічним і методичним забезпеченням.
Першочерговими завданнями цього відділу є:
- вдосконалення організаційних форм і методів маркетингових досліджень;
- дослідження потреб і кон'юнктури ринків, сегментування ринків,
розширення зон стратегічного господарювання;
- вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних продуктів і
підвищенню адаптації і конкурентних переваг;
- розробка нормативів конкурентоспроможності продукції та підприємства, а
також методик кількісної оцінки і прогнозування її рівня;
- оцінка і аналіз стратегічного потенціалу, стратегічних ресурсів,
конкурентоспроможності підприємства і продукції, що випускається, а також
координація робіт з формування і реалізації організаційно-економічних заходів
підвищення конкурентоспроможності;
- моніторинг в режимі реального часу зовнішніх і внутрішніх факторів
конкурентоспроможності, формування раціональних стратегій управління
підприємством на основі прогнозування сценаріїв розвитку внутрішнього і
зовнішнього середовища підприємства;
- аналіз і прогнозування ринкової ціни, здійснення ефективної рекламної
діяльності підприємства.
Отже, розроблені пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності
підприємства дають можливість: комплексно вивчати і прогнозувати кон'юнктуру
ринку і ринковий попит; реально оцінювати можливості підприємства щодо
підвищення своєї конкурентоспроможності; розробляти стратегію маркетингової
діяльності підприємства; розробляти організаційно-економічні заходи спрямовані
на підвищення конкурентоспроможності.
Підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в значній
мірі залежить від ефективного збуту їх продукції. Цьому сприятиме створення
єдиної інформаційної системи в окремих регіонах і на підприємствах, що
дозволить своєчасно отримувати, обробляти і поширювати дані про стан
аграрного сектора, кон'юнктуру агропродовольчих ринків, комерційну та
зовнішньоекономічну діяльність. Варто створити інформаційну базу щодо
цінового моніторингу в мережі інтернет, постійно оновлювати її з появою нової
інформації, і забезпечити доступ до неї товаровиробників. Особливу увагу слід
звернути на організацію взаємовигідних економічних відносин між усіма ланками.
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І.Л. Кордонець
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЇ БРЕНДУ ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО
АКТИВАМИ
Розглянуто основні проблеми у формуванні та просуванні торгової марки до рівня
бренду. Визначено методи оцінки цінності товарних брендів. Представлено
характеристику методів оцінки успішності бренду в сучасних умовах
господарювання.
Ключові слова: бренд, торгова марка, брендинг, управління брендом, , побудова
бренда, асоціація бренда, сила бренду.
В умовах сучасного ринку стало очевидним, що успішне існування
забезпечать собі тільки ті компанії, які зможуть створити по справжньому сильний
бренд і підтримувати його рекламою. Цей процес стає все складніше і складніше,
оскільки нові компанії також дуже винахідливі, вони виступають зі своїми
вдалими ідеями і завойовують серця споживачів. Та все ж вирішити задачу
створення успішного, процвітаючого бренду ще реально. У новому тисячолітті
брендинг розвинувся і став реальною сильної системою, так званою «зброєю
маркетингу» [1].
Наукові розробки з проблем бренду та управління його активами цікавлять
науковців всього світу. Можна констатувати факт формування наукових шкіл
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бренд-менеджменту: англо-американської – C. Анхольт (S. Anholt), Ф. Котлер (Ph.
Kotler), Дж. Траут (J. Trout), Д. Хайдер (D. Hyder), П. Чілтон (P. Chilton),
української – О. Шевченко, А. Длігач, Т. Шедяковата ін.
Початковим етапом розробки бренду є його позиціонування на ринку,
визначення його місця на ринку (BrandPositioning) по відношенню до конкурентів,
а також виявлення набору купівельних переваг і сприйняття індивідуальності
бренду, яка повинна активно використовуватися ним для «відмежування» від
конкурентів. О. Гусєва вважає, що позиція бренду (BrandPositioningStatement) - це
те місце, яке займає бренд в думках цільового сегменту по відношенню до
конкурентів [2; 43], і фокусується на тих перевагах бренду, які виділяють його з
числа конкурентів. На нашу думку, формування кожного брендумає починатися з
постановки проблем, що дозволяють визначити позицію бренду (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення позиції бренду
Проблема

Вирішення проблеми

Для кого?
Навіщо?
З якою метою?
Проти якого конкурента?

Визначення цільової групи споживачів, для яких
створюється бренд
Вигода споживача, яку він одержить в результаті
придбання товару саме цього бренду
Для якого використання потрібен цей бренд
споживачу
В порівнянні з якими конкурентами одержить
переваги підприємство

Після того, як виявлено проблеми та знайдено шляхи їх вирішення,
відбувається визначення стратегії бренду (рис. 1)[2].
Вирішення питань, необхідних для розробки
стратегії бренду
1. Визначення цільової аудиторії
2. Пропозиція для цієї аудиторії
3. Доказ, що ця пропозиція є цінною
4. Бажане кінцеве враження споживача

Рис.1. Схема розробки стратегії товарного бренду
Носова І. розглядає термін позиціонування бренду як процес пошуку
унікальної ідеї, що відрізняє торгову марку від інших [3;64]. Сучасні
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практикипозиціонуванням називають аргумент торгової марки, використовуваний
в рекламному повідомленні, а репозиціонуванням- зміну аргументу, що дозволяє
привернути до марки новий цільовий сегмент.
Наші дослідження показали, що у деяких сучасних підприємств по
відношенню до марки взагалі немає стратегії, а отже, немає і марочної ідеї, яку
повинна підтверджувати реклама. Якщо така ситуація склалася з товаром, покупка
якого пов'язана з ірраціональною мотивацією, то вдала рекламна ідея може
створити індивідуальність марки. Але це виключення, а не правило.
Деякі автори [4] розглядають поняття „критерії позиціонування”, як ті
елементи, які дозволяють людям розрізняти торгові пропозиції і запам'ятовувати
їх. Критерії позиціонування, які дають можливість знайти марочну ідею,
зображені на рис. 2.
Основні критерії позиціонування
Розмір

Соціальна група

Стать

Державна приналежність

Вік

Регіональна приналежність

Ціна

Спосіб торгівлі та ін.

Рис. 2. Основні критерії позиціонування для марочної ідеї
Більшість українських торгових марок має досить розмиті позиції, не
дивлячись на впевненість їх власників в зворотному. Більшість марок побудована
не за принципом відмінності, а за принципом «і я теж». Знайти ідею для своєї
марки не так-то просто, але без неї марка ніколи не стане брендом. Будь-який
повтор і копіювання розмиває індивідуальність імітатора і в довгостроковій
перспективі шкодить іміджу його марки.
На даній стадії роботи необхідно визначити істотні характеристики, що
можуть зробити бренд унікальним, визначити його місце в свідомості споживачів,
а також розробити те сприйняття бренду, яке повинне в ідеальному випадку
скластися у людей.
На нашу думку, для того, щоб зробити свій бренд унікальним, перш за все,
варто провести чітку грань між ним і всім іншим. Могутнім інструментом в
даному випадку є розробка відмінностей, що мають два основні види (табл. 2):
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Таблиця 2
Розробка відмінностей бренду
Існуючі відмінності

Вигадані відмінності

До даного виду відносяться всі відмінності,
які реально існують, не залежно від того, чи
можна їх знайти за допомогою органів чуття чи ні
(довжина, ширина, висота, маса, колір, звук,
запах, смак, а також довговічність, надійність,
гарантія і ін.). До них звертаються в
маркетингових
комунікаціях, демонструючи
перевагу в розмірах, яскравість кольору, гарантії і
т.д.

До даного вигляду вдаються в тому
випадку, якщо існуючих відмінностей
немає, або вони незначущі. Найяскравішим
прикладом є
заява про існування
компоненту «Х», що додає продукції
унікальні властивості, хоча споживачу
ніколи не вдасться перевірити, чи дійсно
даний інгредієнт присутній в продукції.

З метою посилення ефекту відмінностей розглянемо, розроблені автором,
порівняльні ознаки, що дозволяють закріпити в свідомості споживачів
унікальність бренду і продемонструвати його переваги (рис.3).
Різновиди порівнянь
Зі „звичним товаром”
З іншою товарною категорією
Із застарілим товаром
Без конкретизації об’єкту порівняння
Вигадане порівняння
Поворотне порівняння

Рис. 3.Порівняльні ознаки унікальності бренду
Відмінності і порівняння дозволили нам визначити переваги, якими володіє
даний бренд та розробити концепцію позиціонування бренду (рис. 4).
Пошук ідеї, на якій можна побудувати індивідуальність марки, варто
починати створенням зображення образу компанії, товару або послуги, який
складається з раціональних і емоційних очікувань цільових аудиторій з приводу
споживацьких властивостей і застосування продукту. Визначаючи ідеальні якості
свого товару і складаючи карту сприйняття споживачами конкурентних марок,
можна отримати наочну картину про те, чи можна використовувати яку-небудь не
зайняту конкурентами властивість як відмінну ідею своєї марки. Якщо всі основні
властивості продукту або послуги розібрані конкурентними марками, задача
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ускладняється, оскільки потрібно шукати ідею споживацької марки не в атрибутах
товару, а в умовах покупки і споживання продукту, його інгредієнтах,
географічному розташуванні, традиціях тощо. Ідею корпоративної марки можна
знайти, проаналізувавши можливості компанії, виявлені в результаті SWOTаналізу. Пошук ідеї і вирішення завдань із створення і розвитку торгової марки
здійснює не одна людина, а команда маркетологів, якій властивий професіоналізм,
комунікабельність, здатність реально, критично мислити з метою створення нових
альтернатив і можливостей. Задача маркетологів полягає в тому, щоб позитивно
сформулювати мету і переваги бажаного стану, перетворити задум на здійсненний
план і готовий продукт, оцінити запропонований план або проект на предмет
потенційних проблем.
Дослідження довели, що розробка концепції маркетингового позиціонування
є фундаментальним процесом в створенні бренду, тому що вдало розроблена
концепція стратегічного позиціонування має тривалий період життя. Так,
найуспішніші в своїх сегментах міжнародні легендарні світові бренди, не
змінюють свою стратегію позиціонування десятиліттями, століттями, оскільки
існує великий ризик втрати індивідуальності образу бренду. З другого боку, життя
не стоїть на місці: змінюється цільовий споживач, а разом з ним змінюється і сам
ринок в силу його мінливого попиту.
Концепція позиціонування бренду

Створення товару з реальною функціональною відмінністю
Розробка унікальних споживацьких властивостей товару
Розробка унікальної торгової пропозиції
Пошук диференційованої ідеї споживацької марки

Рис. 4. Концепція позиціонування товарного бренду
Тому, при незмінності основи позиціонування бренду, нам постійно
необхідно вносити нові тактичні штрихи в образ бренду. Звідси слідують два
напрями визначення завдань позиціонування товарного бренду– безпосередньо
розробка стратегічного позиціонування бренду (випадки створення нового бренду
на ринку) і тактичне коректування позиціонування (випадки, в яких
репозиціонування бренду не є доцільним). Методи рішення цих задач, на практиці
майже однакові і варіюються лише обсягом досліджень, які необхідно
застосовувати у кожному випадку.
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Багато науковців визначають різні підходи до оцінки бренду. Їх розроблено
достатньо багато, але всі вони ще потребують вдосконалення.
Термін «активи бренду» (brandequity) виник для визначення відношення між
клієнтами компанії і її брендом. Звичайно до тлумачення цього терміну науковці
підходять двояко: американські автори [10] під активом бренду розуміють як
відносини між клієнтом і маркою компанії (орієнтація на споживача), В.П.Перція
вважає активами бренду те, що належить власнику компанії, тобто підприємству
(орієнтація на підприємство). Доцільно не змішувати два різні підходи в одне
поняття і виділити наступні аспекти активів бренду (табл. 3)[5].
Таблиця 3
Характеристика аспектів активів товарного бренду
№
1
1
2
3

Аспект
2
Вартість бренду

Визначення
3
повна вартість бренду як окремого активу підприємства, яка може
бути продана і включена в баланс
Сила бренду
визначає міру приваблення споживача до того або іншого бренду
Образ, або опис, опис тих асоціацій і довіри, яку споживач має до торгової марки
бренду
підприємства

Всі три аспекти активів бренду не є тотожні. (1) і (2) розглядаються як
вимірні величини (хоча механізм їх вимірювання нетривіальний), на відміну від
образу бренду. Вартість бренду явним чином відноситься до ділової операції, тоді
як сила і образ концентрують увагу на споживачі. Відносини між трьома
інтерпретаціями активів бренду складаються в причинний ланцюг: образ марки
згрупований за потребами ринку, що використовує досягнення маркетингу
виробу, ціни, місця тощо. Саме образ визначає ступінь сили марки. Вартість
бренду в свою чергу визначається через його силу. Таким чином, схема вагомості
аспектів активів бренду виглядає таким чином (рис. 5)[5].
>>
Образ
Сила
Вартість
бренду

бренду

бренду

Рис. 5. Оцінка вагомості аспектів активів товарного бренду
Зусилля бренд-менеджерів можуть бути відповідно оцінені вимірюванням
сили бренду і його вартості. Проте направлені вони, в першу чергу, на створення
відповідного образу. Залежно від поставленої задачі, розглянемо активи бренду з
різних точок зору. При короткостроковому (нестратегічному) плануванні активи
цілком співпадають з вартістю бренду, при стратегічному плануванні політики
брендів менеджер повинен йти на відстрочення отримання прибутку. Він буде
отриманий пізніше, на підставі сформованої сили бренду. Активи бренду, таким
чином, — не стільки сама вартість, скільки «склад для прибутку», який буде
одержаний пізніше (Ambler, Styles).
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Можна також пов'язувати активи бренду з доданою вартістю (Winter), яка
виникає завдяки асоціаціями споживачів побачивши фірмовий знак, тобто активи
бренду відповідають категорії образу бренду.
Один з основних проявів високих активів бренду є розширення сфери
впливу бренду (brandextension). В той же час, найактивніша експансія бренду
може стати причиною нарощування активів бренду і більшої витривалості
компанії до тиску конкурентів, рівно як млява і неагресивна експансія може
послужити причиною розпаду торгової марки.
Існує декілька методів визначення активів бренду, які представлені у
таблиці 4.
Таблиця 4
Методи визначення активів бренду
№

Автор
методу
Т. Амблер

Назва методу

Економічний зміст

Методика, згідно якої, Активи бренду = (витрати на дослідження) +
вартість бренду можна (художнє виконання) + (вкладення в рекламу і
визначити як вартість PR) + (витрати на юридичну реєстрацію)
витрат на його створення і
просування

Дж. Винтер

Методика
визначення Технологія
розрахунку
заснована
на
вартості «за доходами»
припущенні, що брендові товарні позиції
продаються дорожче за небрендовані аналоги.
Тут вартість бренду обчислюється як створення
вказаної цінової різниці на передбачуваний
обсяг реалізації продукції, що носить бренд, за
період її життєвого циклу. У випадку якщо ціни
продукції, що продається під брендом і під
торговою маркою не відрізняються, показник
розраховується на основі різниці обсягу
реалізації в грошовому виразі.
Активи бренду = (Ціна орендованого товару –
Ціна небрендованого товару) * Обсяг реалізації
продукції
Г.Чармессон Метод
«залишкової Для визначення вартості бренду із загальної
вартості»
ринкової вартості компанії (РВ) потрібно
послідовно відняти вартість матеріальних
(МАнб) і нематеріальних активів, що не
відносяться до бренду (НМАнб):
Активи бренду = РВ – (МАнб + + НМАнб)
Одержана різниця і є вартістю бренду.
М.Дж.Крофт Методика
на
основі Вартість бренду визначається як приведена сума
ліцензійних
платежів, майбутніх виплат за користування брендом.
використовування
якої Частка нематеріальних активів в капіталі
можливе
за
умови компаній постійно зростає. При цьому істотна
наявності
ліцензійних частка нематеріальних активів доводиться на
угод
бренд.
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Ми не можемо бути прихильниками одного з методів оцінки активів бренду,
так як вважаємо, що в даний час в даній області оцінної діяльності не проведено
досить переконливих досліджень, і як наслідок не існує стандартної процедури.
Використовуються лише методи окремих компаній. Отже, у кожному
конкретному випадку необхідно вибрати найбільш відповідний метод оцінки
активів бренду. Виходячи з усього вищесказаного можна зробити наступний
висновок, що управління брендом має носити стратегічний і цілісний характер,
тому що в більшості вітчизняних підприємств присутня тенденція тлумачити
активи бренду як конкретну вартість і не береться до уваги актив як сила і образ
марки. Наші дослідження показали, що управління брендом повинне
сконцентровуватися на створенні образу бренду, для цього мають бути об'єднані
всі маркетингові зусилля.
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О.В. Лобжин
здобувач освітнього ступеня магістр ВТЕІ КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ EVENT-МАРКЕТИНГУ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ
В статті описується про маркетингову стратегію, яка дозволяє не тільки
значно підвищити показники продаж, але і на практиці покращити
взаємовідносини із клієнтами, значно зменшити їх відтік. Розглядається
можливість реалізації поставлених цілей керівниками транспортних
підприємств, використовуючи інструменти Event–маркетингу.
Ключові слова: Event-маркетинг, Event-послуга, Event-бізнес, реклама, маркетинг,
комунікації, ефективність.
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Актуальність теми. Стагнація споживчого попиту та спричинене нею
загострення конкуренції в умовах економічної кризи зумовлюють прагнення
суб'єктів господарювання до покращення співвідношення результатів діяльності
та витрат на отримання цих результатів.
У зв'язку з розвитком ринкових відносин в Україні почали активно
розвиватися нові для нашої країни види бізнесу, одним з яких є організація подій
(Event-бізнес).
Можливість використання засобів Event-маркетингу підприємствами всіх
форм власності отримала свій розвиток, проте не використовуються в повному
обсязі всі їх можливості саме транспортними підприємствами України. Саме тому
виникає необхідність провести аналіз всіх діючих засобів Event-маркетингу для
підприємств транспорту та виявити недоліки у його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про поняття та
особливості Event-маркетингу досліджували такі вчені як: Тульчинский Г.Л,
Примак Т.О, Лохина Т.Е., Слупський С., Ткачук О. та інші. Проте майже не
розглядається питання щодо розвитку Event-маркетингу на підприємствах
транспорту [1, 2, 3, 4].
Мета статті. Метою статт є аналіз застосування методів Event-маркетингу
та розгляд можливості ефективного їх використання для підприємств залізничного
транспорту в умовах його реформування.
Виклад основного матеріалу. Будь-яка маркетингова стратегія компанії
будується зі стандартного набору інструментів: масова реклама в ЗМІ, участь і
організація заходів, спонсорство, PR-підтримка тощо. Але навколишня дійсність
змінюється з кожним днем, конкуренти придумують нові нестандартні рішення, а
потенційний споживач стає все більш витонченим у своїх пристрастях і перестає
реагувати на пряму рекламу як таку.
Сучасне суспільство характеризується двома основоположними аспектами:
масове виробництво і масове споживання. Для забезпечення масового споживання
своєї продукції, багато виробників вдаються до допомоги масової реклами, що дає
низьку вартість контакту з потенційною аудиторією. Пряма реклама - це добре,
але традиційного способу комунікації вже мало. Це сприяло виникленню такого
інструментарію як Event-маркетинг.
Еvent-marketing (подієвий маркетинг) - систематична організація заходів як
платформи презентації товару (послуги) для того, щоб за допомогою емоційного
впливу активізувати увагу цільової групи до товару (послуги ) [5].
Подієвий маркетинг є комплексною організацією заходів, спрямованих на
просування марки або продукту компанії за допомогою яскравих подій.
Емоційний контакт з аудиторією, який встановлюється під час заходу, дає
універсальну можливість вплинути на цільову аудиторію тонше й ефективніше [6]
Виділяють
основні
завдання,
які
успішно
вирішуються
при
проведенні event-заходів: побудова успішного бренду; створення новинного
563

приводу для PR- кампанії; яскравий запуск продукту на ринок; позиціонування
марки, управління іміджем компанії; просування марки за рахунок просування
події - бренду; формування лояльних груп споживачів; просування товарів
імпульсного попиту; підвищення продажів в довгостроковому періоді;
формування команди однодумців серед співробітників.
Для досягнення основних завдань важливо розглянути види event - заходів
та їх маркетингові можливості, основні з них:
1) Виставки. Всі виставкові заходи можна розділити на два види: більш
рідкісний - коли влаштовується виставка, присвячена виключно компанії та її
продукту, і загальновживаний - коли відбувається участь у якійсь галузевій
виставці. В обох випадках необхідно врахувати, що головний акцент цього заходу
- демонстрація продукту.
Основна увага при розробці виставок приділяється статичним засобам
демонстрації (стенди) та засобів безперервної презентації продукту. Одним з
головних моментів є оформленні місця проведення заходу. Одним з цілком
доречних способів закріплення у аудиторії пам'яті про контакт у форматі виставки
є дрібна сувенірна продукція.
2) Презентації. В основному - це заходи закритого типу, хоча бувають
винятки. Презентація продукту : подія на 80 % присвячене самому продукту. Мета
заходу - максимально зацікавити споживача представленим продуктом і дати йому
повну та вичерпну інформацію про нього. Для цього можна задіяти проектори,
флеш- презентації, демонстраційні відеофільми та інші технічні засоби, що
дозволяють забезпечити видовищність процесу .
3) Відкриття. Основне завдання відкриття - залучити якомога більше уваги
цільової аудиторії до появи на ринку нового об'єкту. На перше місце при
плануванні відкриття виходять елементи шоу, здатні залучити аудиторію на захід
і, відповідно, схилити її до відвідування об'єкта.
4) Свята. Тут існує великий спектр варіантів, залежно від того, що це за
свято, буде різнитися специфіка організації. Моменти, пов'язані з брендом і
продуктом, повинні бути в його форматі окремими вкрапленнями на тлі яскравого
видовищного уявлення. Маркетинговий ефект заходів подібного плану
досягається за рахунок зв'язку торгівельної марки з великою кількістю позитивних
емоцій одержуваних аудиторією. Тобто публіка автоматично «проковтує» бренд і
інформацію про продукт, «поглинаючи» свято. Для того щоб бренд добре
«засвоївся» він повинен органічно поєднуватися з усіма іншими елементами свята.
Таким чином, основними перевагами ринкових уявлень як певних стадій
процесу маркетингових комунікацій є: практично миттєвий канал передачі
повідомлень, коли одночасно проводиться аналіз зовнішнього середовища і
поширюється інформація про діяльність учасників; стрімка реакція на інформацію
споживачів; короткий зворотний зв'язок. Крім того, можливість познайомитися з
продукцією і випробувати її в спеціально створеній приємній атмосфері є
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незабутньою подією, беручи участь у якій споживач формує власну думку про
запропонованому продукті і самостійно приймає рішення про покупку.
Компанії, що займаються організацією свят, агентства, що влаштовують
промо- акції та просто фірми, що організують EVENT проекти для себе або для
замовника, все частіше стикаються з одним і тим же завданням: зробити проект
яскравим, цікавим, незвичайним або зовсім новаторським, але щоб при цьому він
був недорогим.
Ділові заходи: конференції, форуми, семінари, виставки проводяться
компаніями як для вирішення внутрішньокорпоративних завдань, так і для
зовнішньої політики - спілкування з дилерами, клієнтами, партнерами. Бізнес
заходи дають можливість компаніям привернути до себе увагу ділової
громадськості, побудувати серйозний імідж компанії, що виступає за
відповідальний бізнес. Компанії, що організують ділові заходи, мають велику
перевагу перед тими, хто займається виключно бізнес процесами у своїй сфері
діяльності.
Кожний захід має вписуватися в єдину систему просування продукту, яка
представляє собою комплекс інтегрованих маркетингових інструментів.
Event - marketing стає все більш популярним, і все більше компаній
вдаються до організації заходів, реалізовуючи свою маркетингову стратегію. Це
один з дієвих інструментів формування відношення до компанії або її продукту.
Event - захід повинен нести ту ж емоційне навантаження, що і марка. Вибір
неналежного заходу може негативно позначитися на іміджі бренду або
неправильно його комунікувати .
Для того щоб Еvent-marketing приносив серйозну віддачу , необхідно
грамотно і послідовно вибудувати весь процес. Від постановки цілей і завдань до
вибору контенту заходи і способів його освітлення.
Добре організоване event-захід дозволяє збільшити не тільки кількість
відвідувачів, але і в подальшому обсяг продажів товарів компанії
організатора. При цьому на результат впливають такі фактори, як вибір типу
заходи, оригінальність ідеї та рекламна підтримка. І, незважаючи на те, що різні
компанії переслідують різні цілі, мають різні бюджети і аудиторію, а кожне event
захід вимагає індивідуального підходу.
В таблиці 1 розглянуто більш детально кожен з видів інструментів і
завдання, які вирішуються за допомогою цих інструментів.
Дані інструменти відрізняються не тільки способом проведення, а й своєю
вартістю. Який саме найкраще вибрати для тієї, чи іншої мети проведення заходу,
залежить від характеру товару, що просувається і його цільової аудиторії.
Використовуючи спеціальні заходи в програмі просування бренду, слід
враховувати велику кількість різних нюансів, тільки облік всіх складових події
забезпечить побудова ефективної комунікації між споживачем і брендом.
Інструменти event -маркетингу спрямовані на те, щоб сформувати громадську
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думку про товар і що пропонує його компанії або змінити цю думку в потрібну
сторону. Перш за все, важлива масовість заходу, яка забезпечує потужний потік
позитивних емоцій, що переміщуються на товар і формують у споживача
лояльність до нього. Застосування ж в event - події різних видів і інструментів
просування дозволяє розширити спектр впливу на цільову групу споживачів, яка
залучається на добровільній основі безпосередньо в подію, що забезпечує появу з
її боку ініціативності, і тим самим досягається високий ступінь сприйнятливості
доводимоїінформації.
Таким чином слід приділяти увагу всім аспектам сприйняття події
споживачем і тримати під контролем їх узгодженість, яка забезпечить переваги в
порівнянні з традиційними рекламними інструментами.
Таблиця 1 . Інструменти event -маркетингу та їх завдання
Завдання, які вирішуються за допомогою
даного інструменту
Корпоративний захід це
тактика
емоційного 1. Формування команди однодумців.
(Corporate Event)
маніпулювання персоналом компанії 2. Мотивація співробітників до досягнення
з можливістю командного побудови кращих результатів .
3. Створення атмосфери партнерства між
менеджментом компанії і її співробітниками
4. Зміцнення внутрішніх зв'язків між колегами
у неформальній обстановці.
Інструмент

Визначення інструменту

B2B

це проведення семінарів, тренінгів,
шкіл, конференцій для дилерів з
метою зміцнення і розширення
мережі дистрибуції

1. Створення атмосфери емоційного підйому
2. Активізація та зміцнення партнерських
взаємин.
3. Виділення статусу компанії серед учасників.
4. Формування команди однодумців.
5. Підвищення обізнаності доларів про
продукти компанії.

Спеціальний
захід (Special Event)

організація події з метою створення
рекламного
повідомлення
,
занурення учасників акції в цінності і
сутність бренду.

Шок - промоушн

це експлуатація людської цікавості і
миттєвого реагування на події
скандального характеру з метою
стимулювання інтересу до торгової
марки або продукту.
Залучення споживачів у гру з метою
завоювання їх інтересу до продукту і
марки

1. Формування платформи для рекламного
повідомлення.
2. Емоційна прив'язка до бренду.
3. Створення ефекту сарафанного радіо.
4. Створення яскравого новинного приводу для
ЗМІ.
5. Використання подієвого маркетингу
можливе там, де реклама заборонена або не
застосовується..
6. Накопичення попередніх знань про
споживача. Аудиторія, безпосередньо бере
участь у події, може розглядатися як величезна
фокус- група, на якій проводиться апробація
пропозицій компаній .
1. Зробити просування товару неявним,
замаскувати його під дивовижне, шокуюче
явище чи подію;
2. Швидко поширити потрібні чутки серед
широкої громадськості.
1. Досягнення комунікативного ефекту,
недоступного стандартним комунікаціям

Ігровий промоушн
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Найпопулярнішими до теперішнього часу є виставки та конференції. Проте
не всі інструменти можуть використовуватись для транспортних підприємств.
Саме для таких підприємств на теріторії Європи та Азії щорічно проводяться
виставки-конференції, присвячені транспорту, логістиці, експедиторській
діяльності та іншим напрямкам, пов’язаним з транспортом.
Одними з найвідоміших є наступні:
1. Транспортна виставка «ТрансРосія» щорічно збирає вітчизняних і
світових лідерів на ринку транспортних і логістичних послуг, транспортної
техніки, рухомого складу та транспортних технологій. Саме там розробляються
нові інформаційні системи взаємодії різних видів транспорту, спрямовані на
успішне вирішення питань логістики на глобальному ринку транспортнологістичних послуг. Виставка проводиться у Москві [7].
2. Щорічна Казахстанська Міжнародна виставка «Транспорт і Логістика» Transit- Kazakhstan проходить два роки поспіль в Алмати, і кожен третій рік - в
Астані.
У 2014 році Transit- Kazakhstan проходитииме в столиці Казахстану - Астані,
на території спеціалізованого виставкового центру «Кормі», який є найбільш
зручною і відомої майданчиком для проведення міжнародних заходів [8].
3 Транспортний конгрес, цілями якого є надання ефективної комунікативної
площадки для прямого діалогу, обміну ідеями та взаємодії між діловими
партнерами транспортної галузі, представниками влади та науки; демонстрація
успішного досвіду в реалізації інфраструктурних проектів в галузі транспортного
будівництва, тунельного господарства, використанні спеціальних матеріалів,
технологій та обладнання, підвищення інвестиційної привабливості транспортного
і підземного будівництва. Проводиться щорічно в Москві [9]
4. SITL Paris & Intralogistics Europe - Міжнародна виставка транспорту і
логістики
Виставка SITL - найбільш спеціалізований щорічний захід в області
транспорту і логістики, призначений для французьких та європейських
вантажовідправників. Проводиться з 1984 року, по парних роках називалася SITL
Europe, по непарних - SITL Real Time. У 2013 році пройшла під назвою SITL
Logistics Solutions, а в 2014 році - SITL & Intralogisitics Europe.
За роки проведення виставка SITL стала авторитетним транспортним
форумом, метою і завданням якого є надання сучасних технологій
вантажоперевезень на залізничному, автомобільному, водному, повітряному
транспорті; демонстрація новітніх досягнень в області створення систем
логістики, транспортного обслуговування, автоматизації та механізації складських
і
вантажно-розвантажувальних
робіт,
виробництва
спеціального
та
спеціалізованого рухомого складу всіх видів транспорту.
Тут збирається більше 42000 професіоналів (15% іноземних з 103 країн
світу), близько 900 експонентів (в т.ч. 30% іноземних з 60 країн ) на площі 45000
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кв. м.
SITL Paris and Intralogistics Europe базуються на трьох напрямках:
промислова логістика, логістика дистрибуції, і зарубіжні перевезення. Кожне буде
розділено за спеціалізаціями: загальні та спеціальні вантажні транспортні засоби,
перевезення небезпечних матеріалів, рефрижератори, контейнерні та резервуарні
перевезення та ін
В рамках виставки SITL зазвичай пропроходить близько 40 тематичних
конференцій, вручаються дипломи та призи в галузі транспорту та логістики.
Паралельно транспортно -логістичної виставці Франції SITL проходить
виставка інтралогістікі INTRALOGISTICS Paris.
На виставці INTRALOGISTICS Paris представляють вантажнорозвантажувальне устаткування й автоматизовані системи, які обробляють і
раціоналізують матеріальні потоки на виробництві, включаючи оптимізацію
процесів і витрат, безпеку і надійність. Виставка повністю сфокусована на
потребах фахівців у виробництві та розподілі [12].
5. InnoTrans - найбільша в світі міжнародна виставка транспортних
технологій, яка проводиться в Берліні. З моменту першого проведення в 1996 році
і до наших днів виставка InnoTrans є провідним міжнародним оглядом рейкового
транспорту. Виставка націлена на фахівців галузі.
Унікальна концепція InnoTrans , що включає експозицію під відкритим
небом, спеціалізовану виставку у павільйонах і обширну програму конференцій
InnoTrans Convention, стала визначальним фактором успіху цього провідного
галузевого форуму.
InnoTrans стала місцем збору представників світу рейкового транспорту з
усього світу. Середня кількість учасників близько з 50 країн становить більше
двох тисяч, представлено новітні технічні розробки та послуги для рейкового
транспорту майбутнього [13].
До переліку подібних заходів також відносяться й ті, що проводяться на
Україні:
1. Міжнародна
виставка - конференція
«ІНТЕР-ТРАНСПОРТ»,
де
відбувається традиційна зустріч транспортної інтелігенції країн СНД і зарубіжжя партнерів, друзів, керівників транспортної галузі та вантажовласників із
споживачами транспортних послуг. Цей захід проводиться згідно плану
Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) у місті
Одеса [10].
2. Міжнародна спеціалізована виставка «ТрансУкраїна». Виставка
проходить в найсучаснішому виставковому центрі Києва - Міжнародному
виставковому центрі. Це найбільша в Україні спеціалізована міжнародна виставка,
що представляє всі можливості транспортного комплексу, нові логістичні
технології та послуги .
«ТрансУкраїна» - ідеальний майданчик для презентації послуг і технологій в
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транспортному комплексі як українському бізнесу з усіх регіонів країни, так і
представникам штаб -квартир зарубіжних компаній. У свою чергу, керівники
компаній і менеджери, зацікавлені в якісних транспортно- експедиторських
послугах і організації перевезень, знайдуть на виставці надійних партнерів і
зможуть підібрати оптимальні міжнародні та внутрішні маршрути [11].
Проведення подібних виставок-конференцій дозволяє рівноцінно і
різнобічно представити все розмаїття транспортного комплексу країни і дає рівні
можливості для участі всім операторам ринку. Україна є найважливішим
транспортним вузлом на шляху з Європи до Росії та країн Азії. Це гарантує увагу
до експозицій з боку представників бізнесу і державних структур України та
зарубіжжя.
Висновки. Україна знаходиться на перетині транспортних коридорів Європа
- Азія і потужних вантажопотоків між перенасиченим західним і стрімко
зростаючим східним ринками. Розвиток внутрішніх та транзитних перевезень веде
до збільшення частки галузі в загальному обсязі ВВП країни і стимулює розвиток
ринку транспортних і логістичних послуг. У зв'язку з розвитком ринкових
відносин в Україні почали активно розвиватися нові для нашої країни види
бізнесу, одним з яких є організація подій- Event-бізнес. Виставки-конференції, які
є одним із інструментів Event-маркетингу, дають професіоналам ринку перевезень
і сфери логістики можливість спілкування та обміну досвідом, тим самим
прискорюючи інтеграцію України в європейський транспортний простір .
У статті проведено аналіз можливостей використання інструментарію Eventмаркетингу підприємствами транспорту всіх форм власності та виділено найбільш
популярні й найбільш поширені в країнах Европи та Азії, якими є вистави та
конференції, які демонструють продукцію вітчизняних та світових виробників.
Щорічне проведення виставок сприяє розвитку транспортної галузі та економіки
України, а також ефективному використанню її транзитного потенціалу.
Завдяки зустрічам, що відбуваються в рамках цих заходів, ефективніше
вирішуються комплексні завдання у сфері транспортно-експедиторських послуг,
вони сприяють модернізації та створенню сучасної транспортної інфраструктури,
розвитку логістичних систем вантажного руху, вдосконаленню технологій
вантажопереробки.
А завдяки професійному бізнес-середовищу кожен з учасників зможе
укласти вигідні контракти, встановити нові та зміцніти існуючі партнерські
відносини, отримати цілісну інформацію з розвитку логістичних систем і галузевої
інфраструктури й вивчити ділову активність партнерів і конкурентів.
Проте, не лише виставки та конференції є інструментами Event-маркетингу,
інші також мають можливість бути використаними для розвитку маркетингової
стратегії на підприємствах транспорту.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ В МАРКЕТИНГУ
В статті розглянуто сутність контролінгу та конкурентоспроможності
підприємства і обґрунтовується необхідність запровадження системи
контролінгу на підприємствах України для ефективності управління їх
конкурентоспроможністю.
Ключові слова: контролінг, конкурентоспроможність підприємства, система
контролінгу, функції контролінгу.
Сучасний стан розвитку підприємств стимулює освоювати інноваційні
технології не тільки в області виробництва, а й в області управління. Це неминуче,
так як технологічно «здорове» виробництво спонукає до налаштування системи
управління таким чином, щоб вона відповідала основним вимогам вищого
менеджменту організації. Успіх діяльності багато в чому залежить від
інтенсивності застосування на підприємствах вдосконалених концепцій і підходів
до управління, одним з яких і є контролінг.
Питання доцільності впровадження системи контролінгу на підприємствах
розглядають такі вчені: Л.А. Сухарева, М.С. Пушкар, Ф. Котлер, Н. І. Мелентьєва,
А.М. Кармінський, Н.І. Оленів, А.Г. Примак, С.В. Фалько, І. І. Цигилик.
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Метаю статті є визначення доцільності формування системи контролінгу на
підприємстві та її впливу на конкурентоспроможність підприємства.
Важливим фактором ефективності бізнес - процесів у виробничо-збутових
компаніях є наявність правильно налагодженої системи маркетингу, що дозволяє
комплексно аналізувати зовнішню і внутрішню інформацію і приймати виважені
управлінські рішення, спрямовані на оптимізацію бізнес-процесів і отримання
максимального прибутку. Одним із способів підвищення ефективності управління
організацією може стати вдосконалення окремих управлінських функцій.
Основним методом, який застосовується для оцінки ефективності системи
маркетингу, є контролінг маркетингу. Більшість сучасних українських організацій
не вміє ефективно організовувати і керувати маркетингом. У зв'язку з цим їм не
завжди вдається визначити і розробити продукт, який на даному етапі вимагає
ринок. Тому основним завданням контролінгу маркетингу є інформаційна
підтримка ефективного менеджменту щодо задоволення потреб клієнтів.
Контролінг вкрай важливий для маркетингу, оскільки він виконує функції
координування і підтримки. Контролінг маркетингу - процес вимірювання і оцінки
результатів реалізації планів маркетингу, виконання коригувальних дій, що
забезпечують досягнення маркетингових цілей.
Контролінг не можна ототожнювати з контролем, - він є способом мислення,
орієнтованим на майбутнє, та пов’язаний з процесами, а контроль спрямований у
минуле, на виявлення помилок, відхилень, прорахунків і проблем, аналізує
провину й орієнтується на поодинокі випадки [1].
Функції контролінгу маркетингу:
- в сфері маркетингу контролінг забезпечує особливий пріоритет в області
прийняття управлінських рішень для всієї організації;
- в процесі контролінгу постійно здійснюється порівняння поточного і
бажаного стану, оцінюються відхилення в здійсненні загальної стратегії розвитку
організації;
- контролінг маркетингу сприяє своєчасному розпізнаванню слабких місць
організації і причин їх появи;
- контролінг маркетингу створює систему раннього попередження про
неполадки в організації.
Метою маркетинг-контролінгу є відстеження виконання планів, аналіз
прибутковості та ефективності маркетингових заходів, постійне дослідження
ринкової ситуації з метою швидкої адаптації фірми до неї [2, с. 25].
У літературі виділяються чотири типи маркетингового контролю [3, с. 476]:
- контроль річних планів;
- контроль прибутковості;
- контроль ефективності;
- стратегічний контроль.
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Контроль річних планів - це вид контролю маркетингу, при якому
здійснюється оцінка і коректування рівня виконання річного плану. Контроль
прибутковості - це вид контролю маркетингу, який ставить собі за мету
проаналізувати прибутковість тих чи інших маркетингових заходів. Контроль
ефективності - це вид контролю маркетингу, при якому здійснюється аналіз і
оцінка ефективності маркетингової діяльності. У процесі стратегічного контролю
оцінюється ефективність використання організацією своїх можливостей.
Стратегічний контроль включає аналіз ефективності маркетингової діяльності та
аудиторський контроль маркетингової діяльності. Виділяють три рівні контролю
маркетингу [4]
- організація в цілому;
- підрозділ маркетингу;
- зовнішній контроль.
Маркетинговий контроль на рівні організації спрямований на отримання
достовірної інформації, яка необхідна для оцінки рівня ефективності маркетингу в
організації. В ході маркетингового контролю на рівні організації відбувається
аналіз і оцінка виконання річного плану маркетингу організації; досягнень в
області маркетингової діяльності; результатів розробки нових продуктів.
Маркетинговий контроль на рівні підрозділу маркетингу спрямований на аналіз і
оцінку ефективності окремих аспектів маркетингової діяльності та оцінку
компетентності та кваліфікації керівництва даного підрозділу. Зовнішній контроль
здійснюють, як правило, консультаційні фірми. До них відносяться фірми, що
займаються дослідженнями ринку, аудиторські фірми.
Організація контролю маркетингу залежить від величини організації,
кваліфікації персоналу, складності поставлених завдань і багатьох інших факторів.
Існує два способи здійснення контролю маркетингу: власними силами або за
допомогою сторонніх організацій. З ростом організації та розширенням функцій
маркетингу зростає потреба в спеціалізації, і створення окремої одиниці, яка буде
здійснювати контроль маркетингу.
Основними інструментами, які використовуються в сфері стратегічного
маркетингу та контролінгу, є: портфоліо-аналіз - підхід до управління окремими
стратегіями щодо продуктів і ринків. Портфоліо-аналіз використовується для
вироблення стратегічних рекомендацій. Його основною метою, є допомога в
розподілі обмежених ресурсів між різними ринками товарів, на яких він
розподілений.
GAP-аналіз - інструмент довгострокового планування. Призначення даного
методу полягає у встановленні відхилень бажаного розвитку ситуації від
очікуваного. Якщо величини бажаного розвитку відхиляються від очікуваного
розвитку, то виникає стратегічний люк. Діяльність GAP-аналізу спрямована на
вироблення стратегії, яка забезпечить ліквідацію стратегічних люків. Метод
GAP-аналізу, як інструмент контролінгу, використовується тільки в тому випадку
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якщо ситуація на ринку стабільна. Однак, якщо ситуація на ринку нестабільна, то
метод може бути використаний як інструмент пошуку і вироблення коригувальних
стратегій. Аналіз конкуренції організації дозволяє виявити слабкі та сильні
сторони конкурентів. Слабкі сторони конкурентів стають основою для проведення
власної конкурентної стратегії. Аналіз сильних сторін конкурентів дозволяє
своєчасно виявити небезпеки. Результати аналізу дозволяють визначити моделі
найбільш ефективного конкурентного поведінки на даному ринку. Іншим
важливим аспектом є аналіз потенціалу організації. Потенціал - це здатність
організації забезпечити життєздатність і отримання прибутку в майбутньому [2, с.
57]. Служба контролінгу щороку проводить в організації аналіз потенціалу, щоб
визначити ступінь і ефективність його використання.
За результатами аналізу потенціалу розробляють стратегії щодо зміцнення
виявлених сильних сторін організації та поетапного усунення слабких сторін.
Аналіз сильних і слабких сторін організації допомагає поліпшити стратегічне
планування. Сильні сторони організації можна поступово посилити, а за
допомогою спеціальних заходів перетворити слабкі сторони в сильні. Метод
розробки сценаріїв дозволяє враховувати при розробці планів можливі траєкторії
розвитку зовнішнього середовища, щоб забезпечити гнучкість і гарантувати
тривале існування організації. Розглянуті вище інструменти контролінгу
маркетингу, поставляючи необхідну інформацію керівництву, забезпечують
вироблення на підприємстві стратегії, стратегічних цілей і завдань.
В Україні вперше контролінг стали застосовувати в 90-і роки переважно на
підприємствах великої промисловості, але він не отримав широкого
розповсюдження. Це пов'язано з тим, що українські організації, які впроваджують
у себе контролінг маркетингу, стикаються з рядом проблем:
- відсутність широкої української практики впровадження системи
контролінгу маркетингу в організації;
- відсутність кваліфікованих фахівців в області контролінгу маркетингу;
- низька оперативність інформації;
- недостатня прозорість інформації;
- фінансові витрати на впровадження системи контролінгу маркетингу.
Аналіз даних проблем дозволяє дати рекомендації щодо вдосконалення
впровадження контролінгу маркетингу на українські підприємства:
1. Навчання та підвищення кваліфікації фахівців у сфері контролінгу
маркетингу. Відкриття нових навчальних закладів. Дефіцит кваліфікованих
фахівців, які володіють необхідними знаннями та навичками, пов'язане з тим, що
вся сучасна система освіти з контролінгу молода і знаходиться на етапі
становлення.
2. Підвищення рівня автоматизації підприємства. У більшості сучасних
підприємств рівень автоматизації поки недостатній для отримання інформації в
режимі реального часу; внутрішня управлінська інформація кожного структурного
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підрозділу локальна і не пов'язана в єдину систему. Бази даних численні і не
інтегровані.
Тому можна зробити висновок, що сутність контролінгу маркетингу полягає
в підготовці управлінських рішень в області маркетингу, які спрямовані на
задоволення потреб споживачів в умовах модернізації організаційних та
інформаційних
структур,
викликаних
необхідністю
вирішення
як
короткострокових, так і довгострокових проблем розвитку підприємств і
організацій , що є актуальним в сучасному світі.
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У статті визначена специфіка маркетингу, пов’язаного з формуванням товарної
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товарної політики на
підприємствах з метою досягнення найвищої ефективності..
Ключові слова: товарна політика, товарна стратегія, формування, маркетинг.
Ринковий успіх є головним критерієм оцінки діяльності підприємств, а їхні
ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно
здійснюваною товарною політикою.
Підприємницька діяльність є ефективною, коли вироблений фірмою товар
або послуга знаходить попит на ринку, а задоволення певних потреб покупців
завдяки придбанню даного товару або послуги приносить прибуток.
Для того щоб вироблений товар або послуга були завжди конкурентноздатними і
мали попит, необхідно здійснювати безліч підприємницьких і маркетингових
рішень. Дослідженнями формування товарної політики підприємства займаються
багато вчених, серед яких А.О. Длігач, Л.В. Балабанова, А.В. Войчак,
С.С.Гаркавенко.
Метою статті є дослідження різноманітних стратегій формування товарної
політики.
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Торгівельні підприємства є важливою ланкою сфери товарного обігу.
Досягнення тривалого успіху підприємством забезпечується значною мірою
ефективною маркетинговою політикою – комплексною системою, яка визначає
орієнтири діяльності суб'єкта господарювання у мінливому конкурентному
середовищі. Ключове місце в ній посідає товарна політика, оскільки в основному
від неї залежать і стан задоволення попиту споживачів, і конкурентоспроможність
підприємства.
Товарна політика є визначеною для кожного окремого підприємства. Вона
залежить не тільки від його спеціалізації та розмірів, а й від специфіки та стану
розвитку ринків збуту, попиту, фінансових й інших ресурсів, зовнішніх і
внутрішніх факторів його розвитку. Товарна політика підприємства має бути
спрямована на виконання його місії та розвиток внутрішнього ринку, насамперед,
на основі вітчизняного виробництва, здатного випускати конкурентоспроможні
товари та задовольняти попит різних верств населення.
Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого формуються
інші рішення, пов'язані з умовами придбання товару і методами його просування
від виробника до кінцевого споживача.
Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов діяльності
підприємства. Як показує практика, що знаходяться приблизно в однаково важких
умовах сформованої економічної обстановки в Україні оптові торгові
підприємства по різному вирішують свої проблеми: одні виявляють повне
невміння і безпорадність, а інші, слідуючи принципам і методам маркетингу,
знаходять перспективні шляхи [1, с. 79].
Товар займає основне місце в комплексі маркетингу. Саме він повинен
задовольняти реальні і потенційні потреби людини, а маркетинг покликаний
допомогти кожному виробнику виявити і забезпечити їх задоволення краще, ніж
це роблять конкуренти.
Маркетинг використовується не тільки виробничими підприємствами, але
також торговими організаціями, організаціями сфери послуг, окремими
особами. Тому маркетинг не є якоюсь універсальною, уніфікованої концепцією,
навпаки, напрямки та методи її реалізації вимагають адаптації до типу організації,
умов і можливостей її застосування.
Актуальність товарної політики обумовлюється тим, що в умовах ринкової
економіки грамотно складена товарна політика прямо впливає на ефективність
роботи підприємства.
Товарна політика являє собою сукупність цілей, завдань і основних
напрямків, визначених вищим керівництвом організації в відношення найбільш
значущих характеристик товару і спрямованих на стимулювання збуту, для
досягнення цілей організації.
Товарна політика визначається на стадії розробки стратегії організації, а
маркетингові заходи щодо її реалізації є частиною стратегії маркетингу, його
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тактикою.
Виділяють такі складові елементи товарної політики:
1) Асортиментна політика - цілі, завдання та основні напрямки формування
асортименту,
визначаються
керівництвом
організації. Асортимент
характеризується широтою, повнотою стійкістю, структурою, гармонійністю і
раціональністю;
2) Політика в області якості - основні напрямки та цілі організації в області
якості, офіційно сформульовані вищим її керівництвом. Загальною метою в
області якості є досягнення і підтримка заданого рівня встановлених вимог для
забезпечення конкурентоспроможності товарів. Також політика в області якості
повинна вирішувати внутрішні та зовнішні цілі;
3) Цінова політика - цілі, завдання та основні напрямки в області
ціноутворення, спеціально сформульовані вищим керівництвом організації. Мета
цінової політики - забезпечення запланованого прибутку, а також
конкурентоспроможності товарів за допомогою цін на реалізовані товари;
4) Збутова політика - цілі, завдання основні напрямки в області збуту,
офіційно сформульовані вищим керівництвом організації. Цей вид товарної
політики особливо важливий для виробників продукції та виконавців послуг. Мета
збуту - регулювання обсягу продажів для забезпечення запланованого прибутку
організації і задоволення потреб цільових споживачів;
5) Інформаційна політика - цілі, завдання та основні напрямки
комунікативних заходів, офіційно сформульованих вищим керівництвом
організації. Мета інформаційної політики - формування та підтримка споживчих
переваг товарів і послуг, що реалізуються організацією, а також її іміджу та
конкурентоспроможності [2, с. 73].
Товарна політика передбачає певні цілеспрямовані дії товаровиробника або
наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки. Вона покликана
забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо формування асортименту і
його управління; підтримці конкурентоспроможності товарів на необхідному
рівні.
Механізм стимулювання повинен орієнтуватися на конкретного потенційного
споживача, для якого виробник випускає товари. Розробка і здійснення товарної
політики вимагають дотримання наступних умов:
а) чіткого уявлення про цілі виробництва;
б) збуту і експорту на перспективу;
в) наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства;
г) хорошого знання ринку і характеру його вимог;
д) повного уявлення про свої можливості і ресурси в даний час і в
перспективі.
В умовах необхідності залучення все більших ресурсів для вирішення
виробничо-збутових і інших задач, а також невизначеності кінцевих комерційних
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результатів потрібне ретельне опрацювання всього комплексу питань, що входять
в товарну політику.
У стратегічному плані товарна політика підприємства повинна виходити з
того, що кожен товар має певний період ринкової стійкості, характеризується
обсягами його продажів в часі. Перехід від однієї стадії життєвого циклу до іншої
відбувається плавно, тому служба маркетингу повинна уважно стежити за змінами
в обсягах продажів товару, щоб своєчасно вловити кордони стадій і відповідно
дати рекомендації керівництву підприємства для внесення змін в товарну політику
перерозподілу маркетингових ресурсів і зусиль [3, с. 139] .
Важливим елементом товарної політики є своєчасне внесення в товар змін,
які підвищують його споживчу цінність і розширюють коло його можливих
покупців (модернізація або модифікація товару).
Інший стратегічний підхід до проведення товарної політики, спрямованої на
збереження або навіть збільшення частки ринку, полягає в створенні і введенні на
ринок нових товарів. Така політика розрахована на певний сегмент ринку, із
сформованим колом покупців, які здобули довіру до торгової марки фірми і до
фірми в цілому.
Оскільки кінцевий успіх від тепер є головним критерієм оцінки діяльності
підприємств, а їхні ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і
послідовно здійснюваною товарною політикою, то саме на основі вивчення ринку
і перспектив його розвитку підприємство отримує вихідну інформацію для
вирішення питань, пов'язаних з формуванням, плануванням асортименту і його
вдосконаленням.
Формування товарної політики передбачає:
- комплексний аналіз можливостей діючих ринків з позиції забезпечення
успішної реалізації планованої номенклатури продукції, тобто оцінка ринків
збуту;
- оцінку рівня конкурентоспроможності власного товару і аналогічного
товару, виробленого конкурентами;
- вибір найбільш сприятливих ринків і встановлення для кожного з них
відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації і ціни;
- аналіз виручки і розробка плану перспективної номенклатури продукції з
урахуванням її конкурентоспроможності;
- вивчення можливості нецінової конкуренції [4, с. 288].
Для оцінки ринків збуту необхідно визначити місце товару на різних ринках,
виходячи з платоспроможності попиту на відповідний товар, а також структуру
покупців по платоспроможному попиту для кожного з аналізованих ринків і
перелік конкурентів.
Аналіз ринків збуту дозволяє:
- оцінити кон'юнктурні та прогнозні можливості реалізації продукції;
- визначити поведінку покупців і їх платоспроможність;
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- виявити методи виробничої та маркетингової діяльності конкурентів;
- оцінити вплив нового товару на покупців і суперників;
- встановити потенційну номенклатуру продукції, що випускається.
Великий вплив на вибір товарної політики надає оцінка можливості реалізації
товару не тільки на місцевому ринку, але і по регіонах. Для кожного ринку і його
сегментів визначається ємність - планова і фактична частка забезпечення
підприємством відповідних ринків товарами.
Узагальнення практики конкуренції дозволяє виділити п'ять базових
стратегій, на основі яких реалізуються конкурентні відносини між
підприємствами:
- стратегія зниження собівартості продукції полягає в орієнтації на масовий
випуск стандартної продукції, що зазвичай більш ефективна і вимагає менших
питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної продукції. В
цьому випадку економія змінних витрат досягається за рахунок високої
спеціалізації виробництва;
- стратегія диференціації продукції. Основна ідея диференціації полягає в
зосередженні зусиль на виробництві з обмеженим попитом продукції, що дозволяє
ухилитися від цінової конкуренції з більш потужними підприємствами і в той же
час дає можливість конкурувати з ними за специфічні групи споживачів;
- стратегія сегментування ринку. Основна ідея полягає в тому, що
підприємство може обслуговувати свій вузький цільовий ринок більш ефективно,
ніж конкуренти, які розосереджують свої ресурси на всьому ринку;
- стратегія впровадження нововведень. У цьому випадку підприємства
зосереджують зусилля на пошуку принципово нових, ефективних технологій,
проектуванні необхідних, але невідомих досі видів продукції, методів організації
виробництва, прийомів стимулювання збуту і т. д.;
- стратегія негайного реагування на потреби ринку. Основний принцип
поведінки - вибір і реалізація проектів, найбільш рентабельних в поточних
ринкових умовах. Підприємства, націлені на швидке реагування, готові до
негайної переорієнтації виробництва, зміни його масштабів з метою отримання
максимального прибутку в короткий проміжок часу [5, с. 160] .
В ринкових умовах кожне підприємство може запропонувати ринку один
товар або декілька його видів, одну або кілька товарних ліній, сукупність яких
представлятиме собою товарну номенклатуру, або товарний мікс фірми. Таким
чином, підприємство повинно мати в наявності та постійно удосконалювати
товарну стратегію, що в свою чергу призведе до забезпечення стійкої структури
асортименту, постійного збуту та стабільного прибутку.
Товарна стратегія розробляється на перспективу та може включати три
стратегічних напрямки щодо покращення привабливості наявного на фірмі
товарного міксу:
1) інновація товару;
578

2) варіація товару;
3) елімінація товару (рис. 1).
Товарні стратегії
Інновація товару

Елімінація товару

Диверсифікація

Варіація :

Спеціалізація

Диференціація

Функціональних
можливостей

Зміна сорту товару

Фізичних
властивостей

Дизайну товару

Іміджу товару

Марки товару

Додаткових ефектів

Рис. 1 Товарні стратегії фірми
Отже, вирішення завдань товарної політики на будь-якому господарському
рівні потребує стратегічного підходу. Це означає, що будь-яке рішення у вказаній
сфері повинно ухвалюватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з
урахуванням того, як воно «працює» на кінцеві цілі. Таким чином, фірмі
необхідно мати та постійно удосконалювати товарну стратегію, що дозволить їй
забезпечити стійку структуру асортименту, постійний збут і стабільний прибуток.
Товарна стратегія повинна розроблятись на перспективу та включати три
стратегічних напрямки (інновація товару, варіація товару, елімінація товару), що у
підсумку допоможе вирішити проблему як раціональної організації роботи в
рамках наявного асортименту, так і проблеми заміщення товарів, які підлягають
зняттю з виробництва та виведенню з ринку.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
А.С. Бельцова, Ю.П. Харкава
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
На сьогодні важливою складовою у вирішенні проблем економіки є
застосування сучасних інформаційних технологій та економіко-математичних
методів і моделей. Економетричні показники чітко аналізують взаємозв’язки
різних факторів, що впливають на фінансово-економічні процеси та допомагають
спрогнозувати певний сценарій економічного розвитку. В сучасних умовах
економетрика використовує велику кількість методів аналізу при вирішенні
мікроекономічних та макроекономічних фінансових питань, організовує та
регулює прийняття важливих управлінських рішень.
В умовах ринкової економіки сьогодення діяльність підприємств
характеризується складністю взаємозв’язків, і в той же час, вони мають певні
закономірності, які піддаються економетричному моделюванню. Рівень розвитку
комп’ютерної техніки та інформаційна база підприємств дозволяє широко
застосовувати регресійні моделі у процесі виявлення взаємозв’язків між
основними факторами та прогнозування тенденцій зміни головних економічних
показників діяльності.
Проблеми
математичного
моделювання
економічних
процесів
досліджувались у фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних вчених Р.
Акофа, О.О. Бакаєва, М.П. Бусленка, В.В. Вітлінського, Н.І. Костіної,
О.М. Марюти, В.С. Міхалевича та ін. Проте, нестабільність зовнішнього
середовища, особливості, притаманні сучасному господарюванню викликають
необхідність подальших досліджень математичних методів і моделей.
Дослідження за допомогою регресійного аналізу досліджували такі зарубіжні
вчені як Н. Дрейпер, Дж. С. Рао, Г. Сміт, Е. Юл. У вітчизняній науковій практиці
можна виділити П. Бабича, С. Герасименка, А. Головача, С. Лапача та А. Чубенка
[1].
Саме ці вчені розглядають інноваційний розвиток як засіб забезпечення
стратегічної переваги підприємств, для яких власне інновації не є основним видом
діяльності. В.В. Вітлінський стверджує, що важливим аспектом у моделюванні
економіки є такий вид діяльності, продуктом якої є конкретні наукові, науковотехнічні й інші результати, що можуть бути використаними як основа нововведень
в інших галузях економіки [2].
На сучасному етапі економетричні моделі досі є важливим інструментом під
час проведення досліджень фінансово-економічних процесів. Вони дають змогу
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формалізувати й моделювати: складні взаємозв’язки. Також на їх основі можна
прогнозувати динаміку фінансово-економічних показників та перевіряти сценарії
можливого економічного розвитку, щоб вибрати правильну фінансово-економічну
політику.
Основним інструментом економетрії вважається економетрична модель,
тобто економіко-математична модель факторного аналізу, її параметри
оцінюються засобами математичної статистики. Вона є засобом для аналізу та
прогнозування конкретного економічного процесу або явища на основі
статистичних показників [4].
Предметом економічного моделювання виступають якісні та кількісні зміни,
які відбуваються в економіці під впливом сукупних або окремих факторів у межах
періоду, що прогнозується. Основними функціями прогнозування є науковий
аналіз розвитку економіки та науково-технічного прогресу в певних умовах,
оцінка об’єктів прогнозування, виявлення альтернативних шляхів економічного
розвитку.
За часовим горизонтом економічні прогнози класифікують на оперативні,
короткострокові, середньострокові і довгострокові. У фінансово-економічних
прогнозах встановлений такий часовий масштаб: оперативні прогнози (до одного
місяця); короткострокові (до одного року); середньострокові (на кілька років);
довгострокові (на період понад п’яти і приблизно до 15-20 років) [1].
Регресійна модель – це комплексний метод, що опирається на рівняння
регресії або систему регресійних рівнянь, що дозволяє проаналізувати певні
фінансово-економічні ситуації.
Побудова ефективної економетричної моделі можлива за таких умов:
наявність достатньо великої сукупності спостережень вихідних даних, тобто
використовуються незалежні та залежні (фактори та показники); однорідність
сукупності спостережень; точність і вірогідність вихідних даних – відповідність
моделі процесу або об’єкту, що досліджується; висунення гіпотези про набір
змінних і структуру зв’язків з ефективним поєднанням всіх факторів виробництва
[5].
Економетрична модель характеризує зв’язок двох змінних, одна з яких є
результативною (залежною), а друга факторною (незалежною) змінними, то така
модель називається простою.
Найпростішою між двома змінними є лінійна форма: Y  a0  a1 X , де a0 і a1 –
невідомі параметри; Y – залежна змінна; X – незалежна змінна.
Множинна регресія – це узагальнення простої регресійної моделі для
випадку, коли пояснювальна змінна Y залежить не від одного, а від кількох
факторів: YX  a0  a1 X1  a2 X 2  ...  am X m .
За допомогою моделей множинної регресії можна моделювати і прогнозувати
процеси ціноутворення та фінансові процеси на біржі. Метод регресійних моделей
використовується для прогнозування валютних коливань на міжнародному
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валютному ринку, він дає конкретне значення ціни вибраного активу без затримки
у часі [6].
Слід зауважити, що найбільш поширеним і найкращим методом оцінювання
невідомих параметрів є метод найменших квадратів (МНК).
Метод найменших квадратів – це метод знаходження наближеного розв'язку
надлишково-визначеної системи. Суть методу полягає в тому, що сума квадратів
відхилень розрахункових значень показника витрат від фактичних значень
показника витрат повинна прямувати до мінімуму. Функція методу найменших

квадратів для моделі множинної лінійної регресії має вигляд: Y  F  X , a1, a2 ,..., am  ,
де a1, a2,…, am – невідомі коефіцієнти. Треба знайти такі значення коефіцієнтів ai,
за яких крива якомога ближче проходитиме до всіх n-точок (x1, y1),(x2, y2), …,(xn,
yn), знайдених експериментально [3].
При використанні МНК для знаходження оцінок параметрів моделі випадкова
змінна повинна задовольняти чотири умови, які мають назву умови ГауссаМаркова:
1. Математичне сподівання випадкової змінної для всіх спостережень
повинне дорівнювати нулю. Коли випадковий член моделі є додатнім або
від’ємним, він не повинен мати систематичного зміщення ні в один із двох
можливих напрямків.
2. Дисперсія випадкової змінної повинна бути постійною для всіх
спостережень: M ui    M .
3. Відсутність систематичного зв’язку між значеннями випадкових змінних.
Випадкові члени повинні бути абсолютно незалежними один від одного.
4. Випадкова змінна повинна бути розподілена незалежно від пояснювальних
2

2

змінних: M xi ; ui   0 .
Ефективним засобом вирішення важливих економічних питань з допомогою
регресійного аналізу є використання сучасних інформаційних систем та
технологій. Ms Excel має вбудований «Пакет аналізу» і дозволяє швидко
проводити регресійні та інші види статистичного аналізу, будувати
багатофакторні, лінійні та нелінійні регресійні моделі прогнозування економічних
процесів.
Таким чином, аналіз та прогнозування фінансово-економічних процесів на
основі економетричних моделей відіграє важливу роль у прийнятті ефективних
управлінських рішень. На сьогодні, сучасні інформаційні системи та технології
дозволяють швидко та чітко вирішити поставленні економетричні завдання та
спрогнозувати кількісну та якісну оцінку змін економіки.
Отже, впровадження в управління економіко-математичних методів
моделювання дає можливість сформувати достовірну інформацію про стан об’єкту
управління під впливом змін внутрішніх і зовнішніх діючих факторів. Наведений
комплекс моделей, забезпечить вирішення таких основних завдань управління
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розвитком підприємства як аналіз наявного економічного потенціалу, розрахунок
ефективності і вибір перспективних проектів, визначення фінансової
привабливості, прогнозування результатів виробничої діяльності, розробку і
прийняття необхідних управлінських рішень.
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Д.С. Гончарук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГЕНЕРАЦІЯ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ЗАДАЧ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
Генерація випадкових чисел є невід’ємним інструментом вирішення багатьох
математичних задач, у тому числі задач імітаційного моделювання.
Імітаційне моделювання з використанням методів Монте-Карло в наш час
використовується практично в усіх областях операційної діяльності де потрібно
багаторазове прийняття рішень за підсумками аналізу, які надходять із
зовнішнього світу даних. При цьому, важливу роль виконує якість, продуктивність
і доступність генераторів випадкових чисел, що використовуються для додання
абстрактного методом реального завдання, розв'язуваного фахівцем. Це питання
починає грати вирішальне значення при переході до паралельного програмування.
Реальні складні системи (а до таких систем, очевидно, відноситься
транспортний процес) можна дослідити на підставі двох типів математичних
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моделей: аналітичних та імітаційних. В аналітичних моделях поведінка системи
записується у вигляді певних функціональних співвідношень або логічних умов.
Найбільш повне дослідження вдається провести в тому випадку, коли отримані
явні залежності, що пов’язують шукані величини з параметрами системи і
початковими умовами її вивчення. Але це вдається реалізувати тільки для
відносно нескладних систем.
Коли явища в складних системах настільки складні і багатоманітні, що
аналітична модель стає дуже грубим наближенням до дійсності, то дослідник
вимушений використовувати імітаційне моделювання. В імітаційній моделі
поведінка як компонент складної системи описується набором алгоритмів, які
потім реалізують ситуації, що виникають в реальній системі. Моделюючі
алгоритми, дозволяють відобразити реальні явища в системі і одержати
інформацію про можливу поведінку системи для даної конкретної ситуації.
Необхідно відзначити, що по суті терміни «імітація» і «моделювання» є
практично синонімами (з англійської термін «simulation» можна перевести як
«моделювання», як «імітація», або ж – як «імітаційне моделювання»). Всі
імітаційні моделі є, по суті, моделями математичними. Проте дані моделі не
дозволяють наперед обчислити або передбачити результат, тому для прогнозу
поведінки реальної складної системи необхідний експеримент (імітація) на моделі.
Імітація є чисельним методом проведення на ЕОМ експериментів з
математичними моделями, що описують поведінку складної системи протягом
заданого або формованого періоду часу. При побудові імітаційної моделі
дослідника цікавить, перш за все, можливість обчислення деякого функціонала,
що заданий на другій множині реалізацій процесу.
Функціонування системи характеризує поведінку об’єкту імітації, який
вивчається. Найважливішим для дослідника функціоналом є показник
ефективності системи.
За допомогою імітаційного моделювання можна вирішити наступні задачі:
-оцінка ефективності різних принципів управління системою;
-порівняння варіантів структури системи;
-визначення ступеня впливу параметрів системи на показник ефективності
системи.
Як правило, імітаційний експеримент містить декілька дослідів.
Широкого поширення набувають способи прискореної генерації випадкових
чисел. Так, значний ефект збільшення швидкодії при імітації випадкових чисел,
розподілених за нормальним законом, у порівнянні зі способом, заснованим на
використанні центральної граничної теореми теорії ймовірностей, дає спосіб, що
включає запропонований Мюллером алгоритм, за яким пара незалежних
рівномірно розподілених на відрізку [0,1] чисел х1, х2 перетворюється в пару
незалежних нормально розподілених величин:
585

ξ1 = √−2𝑙𝑛𝑥2 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥1 ; ξ2 = √−2𝑙𝑛𝑥1 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥2 .
Відзначимо, що цей спосіб є теоретично точним і вимагає найменшої кількості
рівномірно розподілених чисел X(n).
Відомі спеціальні способи здобуття випадкових чисел, що підкоряються ряду
законів розподілу вірогідності. Наприклад, розподіл Релея визначається одним
параметром, рівним середньому квадратичному відхиленню вихідного
двовимірного нормального розподілу. Звідси витікає наступний спосіб імітації
розподілу Релея:
𝜂𝑖 = 𝜎√ξ12 + ξ22
де ηi – випадкове число, розподілене за законом Релея, а ξ1 та ξ2 – випадкові числа,
що мають нормальний розподіл з нульовим математичним сподіванням і рівним
одиниці середнім квадратичним відхиленням.
Існує також співвідношення, що пов'язує випадкові числа, розподілені згідно із
законом Релея, з випадковими числами xi, рівномірно розподіленими на відрізку
[0, 1], яке визначає інший спосіб генерації:
𝜂𝑖 = 𝜎√−2𝑙𝑛𝑥𝑖 .
Якщо використовувати Excel для імітаційного моделювання, то в більшості
задач використовуються випадкові числа.
Інструмент «Генерація випадкових чисел», призначений для автоматичної
генерації генеральної сукупності заданого об’єму, елементи якого
характеризуються визначеним розподілом вірогідностей. При цьому можуть бути
використані 7 типів розподілів: рівномірний, нормальний, Бернуллі, Пуассона,
біномінальний, модельний, дискретний.
Розглянемо імітацію з інструментом «Генерація випадкових чисел» на рис. 1.

Рис. 1. Приклад задачі імітаційного моделювання при розв’язуванні за
допомогою інструмента «Генератор випадкових чисел»
Отже, з даного матеріалу можна зрозуміти, що імітаційне моделювання – це
окремий вид математичного моделювання, а генерація випадкових чисел є широко
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застосованим інструментом при розв’язку задач імітаційного моделювання.
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МЕТОД ГОМОРІ В РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОГО
ПРОГРАМУВАННЯ
Метод Гоморі названий в честь математика, який першим розробив в 1958
році алгоритм, що широко використовується для вирішення цілочислових задач
лінійного програмування і в наш час. Канонічна форма задачі цілочислового
програмування дозволяє доступно і в повному обсязі розкрити переваги цього
методу.
На даний час методичні питання практичного застосування методу Гоморі є
актуальним предметом дослідження багатьох вчених-економістів. Свій внесок у
вирішення цих проблем внесли такі з них, як Л. Т. Гіляровський, В. В. Ковальов,
Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет, В. І. Баріленко, М. В. Мельник, Л. В. Донцова та
ін.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів застосування
методу Гоморі в розв’язанні задач цілочислового програмування.
Метод Гоморі порівняно з лінійним програмуванням значно ускладнює
завдання знаходження оптимальних значень. Адже цілочисельність є основною
умовою, додатково до всіх параметрів задачі. Досить часто зустрічаються випадки,
коли завдання, маючи допустимі (цілочисельні) плани, за наявності у цільової
функцій обмежень на допустимому безлічі, в рішенні не приходить до досягнення
максимуму. Це відбувається внаслідок відсутності цілочисельних рішень. Без цієї
умови, як правило, у вигляді рішення знаходиться певний вектор [3, с. 54].
Метод Гоморі ще називають одним із методів відтинання. Методи відтинання
– це методи за допомогою яких розв’язується задача лінійного програмування без
врахування цілочислової умови. Якщо розв’язок виявиться цілочисловим, то
587

вихідна задача розв’язана. Якщо розв’язок – нецілочисловий, то до обмежень
вихідної задачі додають додаткове лінійне обмеження і знову шукається розв’язок
задачі за нових умов. Це нове обмеження задовольняє цілочислові розв’язки
вихідної задачі, але не задовольняє отриманий нецілочисловий оптимальний
розв’язок. Тому таке додаткове обмеження називається правильним обмеженням
або відтинанням. Нові відтинання додають до обмежень вихідної задачі аж доки
на деякому кроці не буде отримано цілочислового розв’язку [1, с. 24].
Алгоритм методу Гоморі можна описати за допомого трьох кроків, що
повторюються.
Крок 1. Знаходимо розв’язок канонічної задачі лінійного програмування без
умови цілочисловості. Якщо ця задача не має розв’язку, то і цілочислова задача
також не має розв’язку.
Крок 2. Якщо знайдений на першому кроці оптимальний план виявився
цілочисловим, то задачу розв’язано. У протилежному разі вибираємо базисну
змінну з найбільшою дробовою частиною і за обмеженням, записаним для цієї
змінної складаємо нерівність Гоморі. Якщо отриманий результат – абсурдний, то
цілочислова задача розв’язку не має.
Крок 3. До обмежень задачі додаємо нерівність Гоморі в формі. Отримуємо
розширену задачу і повертаємося до кроку 1.
Процес із зазначених трьох кроків повторюється аж поки не дістанемо
цілочисловий розв’язок або виявимо, що задача не має розв’язку [2, с. 85].
Варто зазначити, що в записаному алгоритмі не указано яким методом
знаходити розв’язок канонічної задачі лінійного програмування на першому кроці.
Цей розв’язок можна шукати симплекс-методом. Але при цьому прийдеться
виконувати досить громіздкі обчислення. Більш ефективним є наступний підхід.
При першому виконанні кроку 1 застосовуємо симплекс-метод або двоїстий
симплекс-метод, а на всіх інших ітераціях – двоїстий симплекс-метод. Справа в
тому, що після додавання до системи обмежень нерівності Гоморі, оптимальний
план, який було знайдено, стає псевдопланом нової задачі, до того ж, як правило,
недалеко розташованим за кількістю ітерацій від оптимального плану. Тобто,
застосування двоїстого симплекс-методу порівняно з симплекс-методом, дає в
такій ситуації виграш не тільки в знаходженні початкового плану задачі, але й в
кількості кроків при переході від початкового плану до оптимального.
Таким чином, використовуючи метод Гоморі, зазвичай вважають безліч
планів завдання обмеженим так званим многогранником рішень. Виходячи з цього
випливає, що безліч всіх цілочисельних планів для поставленої задачі має кінцеве
значення. Також для гарантованості целочисленном функції припускають, що
коефіцієнти значень також є цілими числами.
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СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Для забезпечення неперервного і ефективного функціонування будь-якої
економічної системи необхідний якісний механізм управління запасами. Однією з
важливих переваг використання методів і моделей стохастичного програмування в
управлінні виробничими запасами є можливість знаходження оперативних та
перспективних планів розвитку досліджуваної системи, а також можлива корекція
цих планів, яка забезпечить мінімальні сумарні витрати на реалізацію плану та
його подальшу корекцію [1, с. 45].
В умовах розширення й поглиблення процесів спеціалізації й кооперування і,
як наслідок, значного підвищення рівня конкуренції, особливого значення
набувають питання, пов'язані з управлінням виробничими запасами. Однією з
основних проблем при цьому є забезпечення оптимальної рівноваги між
мінімізацією капіталовкладень в запаси з одного боку і максимізацією рівня
обслуговування користувачів підприємства за безперервного виробничого процесу
– з іншого
Запаси засобів виробництва становлять економічну категорію, притаманну
товарному виробництву на всіх стадіях його розвитку. Виробничі запаси
становлять найбільшу частину оборотних фондів. До них належать запаси
сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива й
пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів,
господарського інвентарю (реманенту) та інших предметів, а також аналогічних
предметів, що швидко зношуються [1, с. 92].
Ефективність управління виробничими запасами має важливе значення,
оскільки до економічних збитків може призвести як надмірне перевищення
обґрунтованого рівня запасів, так і недостатній їх рівень. До основних проблем
управління запасами можна віднести такі як велика кількість факторів, що
впливають на розмір замовлення (величина й нерівномірність витрат, віддаленість
589

постачальників, обмеження ресурсів, способи транспортування); різноманітність
видів запасів (поточні, страхові, сезонні та інші); велика кількість параметрів, за
якими необхідно приймати рішення під час управління запасами (величина
замовлення, момент замовлення, момент поставки, інтервал часу між
замовленнями та інші); велика кількість стратегій та систем контролю за станом
запасів (зокрема системи періодичного контролю) [1, с. 94]. Інформаційні
технології галузі безперервного контролю); неможливість адекватного врахування
зміни масштабу виробничої системи; збільшення часу виконання замовлень,
розташованих у віддалених зонах; невизначеність стану зовнішнього середовища.
Необхідність врахування наведених умов функціонування системи
управління виробничими запасами зумовлює використання інструментарію
економіко-математичного моделювання. Оскільки величина попиту переважно є
випадковою величиною, то для побудови ефективних стратегій управління
виробничими запасами застосовують методи та моделі стохастичного
програмування. У стохастичному програмуванні значні труднощі виникають як
під час розроблення методів розв'язування задач, так і під час їхньої економікоматематичної постановки. Постановка задач стохастичного програмування істотно
залежить від можливості організації спостережень та вимірювань випадкових
подій. Залежно від цього розрізняють задачі оперативного і перспективного
стохастичного програмування. У задачах оперативного стохастичного
програмування рішення ) (випадковий вектор) приймають після деякого
експерименту над випадковою подією і воно залежить від результатів цього
експерименту. У задачах перспективного стохастичного програмування рішення
приймають до проведення певних спостережень за випадковою подією і тому
воно є детермінованим.
Алгоритми оптимізації стохастичних систем можна умовно розділити на дві
великі групи: прямі та непрямі методи. Одні з перших непрямих алгоритмів були
запропоновані в роботах. Непрямі методи стохастичного програмування можуть
бути засновані на застосуванні необхідних ознак екстремуму, на зведенні чи заміні
стохастичної екстремальної задачі детермінованим аналогом – задачею
нелінійного програмування, розв'язок якої можна отримати відомими методами
нелінійного програмування. Непрямими методами вирішується дуже вузький клас
задач стохастичного програмування, оскільки успіх їх застосування залежить від
спеціальних властивостей задачі.
Вплив випадкових факторів на функціонування виробничої системи та
характер попиту на товар зумовлює застосування інструментарію стохастичного
програмування для дослідження системи управління виробничими запасами.
Особливості задач стохастичного програмування не дають змоги застосовувати
для їх розв'язування традиційних методів нелінійного програмування. Тому
останнім часом інтенсивно розвиваються прямі методи розв'язування задач
стохастичного програмування. [2, с. 140]. Стохастичні квазіградієнтні методи
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можуть розглядати як узагальнення методів стохастичної апроксимації та методу
Монте-Карло, а також як розвиток методів випадкового пошуку.
Основна особливість квазіградієнтних методів полягає в тому, що вони не
потребують обчислення точних значень функцій цілі й обмежень, а
використовують реалізації підінтегральних функцій і їх узагальнених градієнтів.
Також вони не вимагають зведення стохастичної задачі до її детермінованого
еквіваленту, і задача вирішується «напряму», без цієї проміжної стадії. Це
відкриває широкі можливості для їх застосування під час оптимізації складних
стохастичних систем за допомогою імітаційного моделювання.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
OPTIMA-WORKFLOW
Сучасний розвиток технологій призвів до появи нового виду документу –
електронного та відповідно до появи електронного документообігу. У сучасних
умовах досягнення керованості бізнес-процесами підприємства є необхідним і
важливим. Для реалізації цих цілей служить технологія OPTIMA-WorkFlow.
Термін «WorkFlow» як «потік робіт» (це буквальний переклад) майже ніяк не
розкриває зміст цього потоку. На кожному етапі маршруту об’єкт може мінятися,
тому його називають загальним словом «робота» (work). Звідси WorkFlow (потік
робіт) – назва систем даного класу.
OPTIMA-WorkFlow – це система призначена для управління процесами
створення, обробки, тиражування і зберігання документів або інших
інформаційних об'єктів, а також для автоматизації основних процедур сучасного
діловодства і організації документообігу.[1]
Дана система розроблена компанією «ОПТІМА». До складу системи
«OPTIMA-Workflow» входять п’ять програмних модулів, які можуть бути
встановлені на різноманітні клієнтські станції або серверне обладнання в
корпоративній мережі, в залежності від методів організації процесів
документообігу і створення робочих місць користувачів.
За словами розробників, впровадження подібної системи в організації
забезпечує наступні можливості [2]:
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− централізоване зберігання документів в електронному вигляді;
− формалізацію процедур створення і обробки документів;
− наявність case-подібного графічного редактора для опису процесів руху
документів і технологічних операцій на етапі роботи з ними;
− єдині управління і контроль за рухом документів у рамках бізнес-процесів.
СЕД – це організаційно-технічні системи, яка забезпечують процес
створення, керування доступом і розповсюдження електронних документів у
комп’ютерних мережах, а також забезпечують контроль над потоками документів
в організації.
Головне призначення СЕД – це організація збереження електронних
документів, а також роботи з ними (зокрема, їхнього пошуку як по атрибутах, так і
по змісту). У СЕД повинні автоматично відслідковуватися зміни в документах,
терміни виконання документів, рух документів, а також контролюватися всі їхні
версії і підверсії. Комплексна СЕД повинна охоплювати весь цикл діловодства
підприємства чи організації – від постановки завдання на створення документа до
його списання в архів, забезпечувати централізоване збереження документів у
будь-яких форматах, у тому числі, складних композиційних документів. СЕД
повинні поєднувати розрізнені потоки документів територіально віддалених
підприємств у єдину систему. Вони повинні забезпечувати гнучке керування
документами як за допомогою жорсткого визначення маршрутів руху, так і
шляхом вільної маршрутизації документів. У СЕД повинне бути реалізоване
тверде розмежування доступу користувачів до різних документів у залежності від
їхньої компетенції, займаної посади і призначених їм повноважень. Крім того,
СЕД повинна настроюватися на існуючу організаційно-штатну структуру і
систему діловодства підприємства, а також інтегруватися з існуючими
корпоративними системами [3].
Як показали дослідження, переважна більшість вітчизняних підприємств
автоматизують свій документообіг з використанням пакета програмного
забезпечення корпорації Microsoft, що пояснюється зручністю в експлуатації та
широкими можливостями подальшого розвитку. Тому актуальним є огляд
характеристик систем документообігу, що працюють на платформі Microsoft,
визначення їх можливостей, технічних параметрів, вартості. Однією з
найцікавіших та поширенішою СЕД на вітчизняному ринку є система «OPTIMAWorkflow».
Система «OPTIMA-Workflow» містить інструменти завдання маршрутів
проходження документів, аудиту, відстеження їх статусу в процесі обробки,
настроюються на специфіку організації, і не пропонує будь-яких стандартних
процедур [4].
Система «OPTIMA-WorkFlow» розроблена з дотриманням всіх основних
принципів побудови сучасних відкритих інформаційних систем:
− масштабованість і керованість;
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−
−
−
−

надійність і контроль;
гнучкість;
безпека;
повнофункціональна маршрутизація і засоби опису сценаріїв руху
документів;
− контроль дотримання вимог технології роботи з документами;
− робота з будь-якими електронними об'єктами;
− індивідуальна настройка інтерфейсу робочого місця користувача.
При цьому система класу WorkFlow забезпечує вирішення трьох наступних
завдань [5]:
− опис бізнес-процесу;
− управління виконанням бізнес-процесу;
− інтеграція використовуваних у бізнес-процесі додатків і даних.
Основне призначення системи [6]:
− автоматизація роботи діловодних і архівних служб підприємства;
− автоматизація ділових процесів обробки документів на базі використання
«електронних адміністративних регламентів»;
− підвищення ефективності обліку і контролю результатів робіт з обробки
документів підрозділами підприємства;
− моніторинг виконання робіт і виконання доручень;
− забезпечення гарантованого збереження і захисту інформації від
несанкціонованого доступу;
− забезпечення роботи по безпаперової технології.
Отже, OPTIMA-WorkFlow – це комплексне рішення, яке інтегрується з
різними електронними системами, створеними для автоматизації бізнес-процесів і
оптимізації діяльності на підприємстві. Електронний документообіг прискорює
обробку документації, збільшуючи ефективність. Впровадження системи
електронного документообігу на базі OPTIMA-WorkFlow дозволяє відмовитися
від паперового ведення справ, що істотно оптимізує діяльність компаній і
державних установ. Завдяки чіткій організації системи, структуризації і
класифікації документів, електронний OPTIMA-WorkFlow стає оптимальним
рішенням для компаній різного масштабу. OPTIMA-WorkFlow – надійний
інструмент для вирішення складних завдань уравління документопотоками.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
Неможливо уявити сучасне життя без виробництва. Економіка й виробництво
широко розвинуте завдяки фахівцям, завданням яких є керування розробки
стратегічних процесів та планів. По суті – це використання знань про системи,
застосування здобутої інформації для пошуку ефективного досягнення
результатів. Адже для того щоб керувати економічними процесами потрібна
інформація, без якої неможливо уявити собі 21 століття, в якому динамічно
відбувається інформатизація та інтелектуалізація суспільства. Системи підтримки
прийняття рішень крім загального програмного забезпечення, містять у собі
сукупність економіко-математичних методів і моделей. Для ефективного
застосовувати системи підтримки прийняття рішень, необхідно знати основні
принципи та прийоми математичного моделювання, вміти будувати економікоматематичні моделі економічних процесів та явищ, знати методи оптимізації
різних задач.
Математичне моделювання – це метод для дослідження процесів та явищ за
допомогою вироблення математичних моделей, та їх дослідження. Економікоматематичне моделювання – це дисципліна, розробляє та використовує
математичний апарат, що є більш вірогідним засобом керування різними
соціально-економічними процесами. Модель є зображенням об’єкта, або системи
як оригінально так і аналогічно, яке створює передумову для здійснення
управління та використовують для прийняття рішень. Прикладом моделі в
технологічному процесі є макет машин тощо.
В економіці найпоширенішими моделями є ті що віддзеркалюють причиннонаслідкові зв’язки, а також показують напрями та особливості розвитку
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економічної системи.
Існує безліч моделей, але можна виділити й основні: фізичні, математичні,
імітаційні, формальні, теоретичні, економічні та інші.
По установленій формі групування моделей базується на математичних
прийомах, які використовуються для відповіді на поставлені задачі. Виділяють
такі моделі:
1. Лінійні або нелінійні моделі.
2. Зосереджені або розподілені системи.
3. Детерміновані або стохастичні.
4. Статичні або динамічні [1].
Важливою складовою моделювання є етапи:
1) виявлення проблемних аспектів та особливості економічного процесу;
2) аналіз економічних процесів та оцінка використаних ресурсів;
3) формування та обробка;
4) на основі математичного інструментарію побудувати саму модель;
5) роз’яснення отриманої моделі та її уточнення [2].
На даний момент математичне моделювання «вбудовується» в структури так
званого інформаційного суспільства, тим самим вступає в важливий третій етап
свого розвитку. Без володіння інформацією не можна і думати про рішення
різноманітних проблем світового рівня. Однак така інформація мало, що дає для
аналізу і прогнозу, для прийняття рішень і контролю їх виконання. Для того щоб
переробити інформаційну «сировину» в готовий «продукт» необхідне точне
знання.
Моделювання є передумовою та інструментом аналізу економіки та її
процесів, а також як засіб обґрунтування прийняття рішень, прогнозування,
бізнес-планування та керування економічними об'єктами. Модель економічного
об'єкта переважно підтримується реальними статистичними та емпіричними
даними, а результати розрахунків, виконані в межах побудованої моделі, дають
можливість будувати прогнози на майбутнє та давати об'єктивні оцінки
корисності об'єктів дослідження. Перевага математичного моделювання очевидна:
вона полягає у можливості отримати інформацію про об'єкт вивчення без
проведення дійсних експериментів. А це, в свою чергу, виправдовує витрати на
розробку алгоритмів і методів розв'язання поставлених задач.
Економіко-математичні моделі не створюють нових і не змінюють існуючих
принципів та методологічних основ економічної теорії, вони змінюють способи їх
використання для всебічного кількісного та якісного аналізу закономірностей і
взаємозв'язків економічних процесів.
Для того, щоб моделювання стало дієвим інструментом пізнання, необхідно
правильно побудувати математичну модель, адекватну процесу, що вивчається.
Найчастіше математичні методи використовують для вирішення класичних задач
оптимізації, імітації чи прогнозування. При цьому, основні труднощі, подолати які
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необхідно, полягають у забезпеченні адекватності цієї моделі до об'єкта
дослідження.
Отже, математичне моделювання необхідна складова економічного світу.
Моделювання допомагає в розробці планів та методів керування економічними
процесами і не тільки. Процес моделювання тісно пов'язаний із множиною
процедур, а саме: вибором цільової функції, змінних, параметрів, форм зв'язку та
іншими. Тому при побудові економіко-математичної моделі слід вміло володіти
такими поняттями: критерієм оптимальності, цільовою функцією, системою
обмежень, рівняннями зв'язку, розв'язком моделі.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
«MEGAPOLIS.ДОКУМЕНТООБІГ» В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Сучасне значення електронного документообігу викликає значний науковий
інтерес. Упровадження електронного документообігу і на державному рівні
(електронний уряд), і на рівні окремого підприємстві є надзвичайно
відповідальним завданням. На підприємстві воно, найчастіше, пов'язане з
корінною зміною на ньому існуючих бізнес-процесів. З упровадженням
електронного документообігу змінюється сам стиль управління бізнесом. Це
робить завдання розробки основ вибору системи для отримання певного бізнесефекту від електронного документообігу дуже актуальним
Особливості, проблеми та перспективи впровадження електронного
документообігу в органах місцевого самоврядування викладено в наукових працях
таких сучасних вчених, як О. Голобуцький, І. Двойленко, С. Діордіца,
М. Задорожна, Л. Івашко, І. Клименко П. Клімушин, В. Корнута, М. Круковський,
К. Линьов О. Матвієнко, В. Писаренко, А. Серенко, М. Цивін О. Шевчук тощо.
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Проте питання щодо досвіду впровадження конкретних систем електронного
документообігу в органах державного управління та їх порівняння ще досі є
відкритими.
Згідно зі статтею 9 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» електронний документообіг (обіг електронних
документів) – це сукупність процесiв створення, оброблення, вiдправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних
документiв, якi виконуються iз застосуванням перевiрки цiлiсностi та у разi
необхiдностi з пiдтвердженням факту одержання таких документів [1].
Електронний документообіг здійснюється завдяки використанню систем
електронного документообігу. Система електронного документообігу (СЕД) –
організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління
доступом і поширення електронних документів в комп'ютерних мережах, а також
що забезпечує контроль над потоками документів в організації. Головне
призначення СЕД – автоматизувати весь комплекс робіт із електронними
документами: введення у систему, їх реєстрацію, розподіл і розсилання,
редагування, оперативне збереження, пошук і перегляд, відтворення, контроль
виконання, розмежування доступу до них тощо. Впровадження СЕД сприяє
підвищенню культури діловодства, забезпеченню суттєвої економії коштів на
тиражування та пересилання значної кількості документів [2].
Крім цього, застосування СЕД дозволяє прискорити терміни опрацювання
документів, удосконалити механізм організації та виконання документів,
автоматизувати виконання однотипних операцій, спростити використання
інформації документів за рахунок розширення можливостей їхнього пошуку.
Потреби оперативного одержання і обробки великих обсягів різнопланової
інформації, колективної роботи з підготовки документів, створення і надання
електронних адміністративних послуг визначають об’єктивну необхідність
впровадження в управлінській діяльності державних органів комплексної
автоматизації документаційних процесів. У даний час майже усі СЕД, що
представлені на українсько-російському ринку, пропонують комплексний підхід
для вирішення завдань автоматизації документообігу.
Для організації ефективної системи управління документами та автоматизації
діловодних процесів, що досягається за рахунок відповідного комплексного
програмного забезпечення, на підприємствах вводяться різні СЕД. Такі як
«Megapolis. Документообіг», «MasterDoc», «ДЕЛО», FossDoc, Optima-WorkFlowСтандарт, DocsVision, АСКОД тощо.
Megapolis.Документообіг – комплексне програмне рішення для створення
систем управління документами та автоматизації ділових процесів органів
державного сектору.
Megapolis.Документообіг є однією з українських систем електронного
документообігу, який має багату історію впровадження в органах державної влади
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України [3].
Система Megapolis.Документообіг отримала експертний висновок ДССЗЗІ
України про відповідність вимогам нормативних документів у сфері технічного
захисту інформації в Україні. Реалізовані послуги відповідають вимогам
документа НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в
комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу» і забезпечують рівень
гарантій Г-2.
Основною метою впровадження систем серії Megapolis є підвищення
прозорості, керованості та ефективності роботи. Ці системи охоплюють усі етапи
життєвого циклу документів – від підготовки проектів документів до організації
архівного зберігання документів (із забезпеченням функцій електронного архіву та
електронного цифрового підпису).
Система “Megapolis.Документооборот” виконує завдання автоматизації
ділових процесів (workflow), організації спільного інформаційного простору для
установ з розподіленою структурою, автоматизацію завдань діловодства і
контролю виконавської дисципліни, організації роботи із зверненнями громадян,
формування різних видів статистичної та аналітичної звітності [3].
Дана система включає в собі набір типів документів, що використовуються в
класичному діловодстві – «вхідний лист», «службова записка», «звернення
громадян», «наказ» та багато інших. Ці документи можуть бути створенні
самостійно, або з використанням механізму проектів документів [4].
Переваги впровадження СЕД в органах державного управління:
− підвищення ефективності інформаційного та документаційного
забезпечення управління;
− створення єдиного інформаційного простору і комунікаційних каналів, що
пов’язують усіх працівників;
− інтеграція електронних інформаційних систем і баз даних державних
органів, взаємодія їх з ресурсами інших державних органів;
− забезпечення прозорості розгляду питань щодо звернень громадян;
− реалізація понять «електронна черга», «електронне урядування»,
«прозорий офіс» тощо на практиці;
− забезпечення ефективного контролю виконання наказів, доручень
керівництва тощо;
− скорочення термінів підготовки й узгодження документів;
− скорочення термінів створення організаційно-розпорядчих документів,
підвищення відповідальності їх виконання;
− запровадження єдиного стандарту роботи з електронними документами,
що забезпечує захищеність і доступність документів;
− скорочення термінів обробки вхідних і вихідних документів;
− створення електронного архіву органу державного управління;
− впровадження регламентів автоматизованої роботи з документами;
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− перехід до повністю безпаперового (електронного) документообігу.
Отже, завдяки СЕД користувач має можливість працювати із документами у
різних форматах, у тому числі зі сканованим варіантом документа; переглянути
документи, на які посилається автор під час створення проекту; створити та
відстежити маршрут погодження власного проекту документа; а також працювати
з документами одразу після їх надходження до підприємства тощо
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