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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  УКРАЇНИ 

В.Р. Алексеєва 

здобувач  освiтнього ступеня «магiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено організаційні засади потенціалу підприємства, що 

побудовані на основах організаційної теорії. Визначено структурні 

особливості потенціалу суб’єкта господарювання, що базуються на ряді 

статичних та динамічних законів та  концептуальні засади основ побудови 

механізму формування й використання потенціалу підприємства. Визначено 

необхідність використання результативно-ресурсного підходу, який 

передбачає постійний моніторинг відповідності витрат фінансово-ресурсної 

бази одержаним результатам. 

Ключовi слова: фінансові ресурси, ознаки фінансових ресурсів, можливості 

підприємства, управління фінансовими ресурсами, методи формування 

фінансових ресурсів.  

Постановка проблеми. За нинішніх умов функціонування, для ефективної 

економічної діяльності та сталого розвитку вітчизняних підприємств, необхідна 

наявність відповідного ресурсного та фінансового забезпечення. Недостатність 

належних ресурсів, невідповідність у їх співвідношенні негативно впливатиме 

на досягнення підприємством поставлених цілей, зменшуватиме прибутковість 

та ефективність діяльності. 

Цiллю статтi є дослідження методів та моделей формування і 

використання потенціалу підприємства. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. До дослідження проблем 

формування та використання потенціалу, управління можливостями 

підприємства зверталося багато науковців, зокрема: І. Балабанов, І.Бланка, 

Г.Блакити, В. Виговської, І. Запатріної, О. Зборовської, І. Зятковського, 

Р.Ларіної, В. Лагутіна, І.Лук’яненко, І.Лютого, А.Мазаракі, В.Суторміної, О. 

Терещенка, В. Федосова, І. Чугунова, О. Ястремської та інших. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Зростання ефективності 

діяльності більшості вітчизняних підприємств, забезпечення фінансової 

стійкості та платоспроможності, якість та рівень розвитку потенціалу 

виробничих систем залежить від рівня раціональності використання усіх 

наявних видів ресурсів. На сьогодні діючий організаційно-економічний 

механізм управління та розвитку потенціалу не в повній мірі задовольняє 

потребу в підвищенні результативності діяльності, оптимізації використання 

ресурсів, зростання продуктивності праці, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції. Тому питання дослідження методів та 

моделей механізму розвитку потенціалу підприємства є украй необхідними для 

ґрунтовного розгляду та вирішення. 

До статичних законів, що визначають структурні особливості потенціалу 

підприємства належать закон пропорційності, найменших, онтогенезу та закон 
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композиції, а до динамічних законів системи потенціалу підприємства – закон 

єдності, аналізу, синтезу, синергії, закон самозбереження. Закон композиції 

базується на тому, що провідна ціль господарюючого суб'єкта знаходиться в 

узгодженні із, так званими, локальними цілями та відповідно до структури 

потенціалу, виявляється у системному взаємозв'язку сукупного ресурсного 

забезпечення. Закон пропорційності визначає взаємозалежність окремих 

структурних складових потенціалу підприємства від інших, відповідно є ті, які 

залежать прямо та ті, які залежать опосередковано. Розглядаючи потенціал 

господарюючого суб'єкта як цілісну організаційну систему із визначеними 

структурними рівнями, не можна заперечити факт ефективного його 

формування та використання без врахування пропорційності елементів. Закон 

найменших виявляється від дії двох вищезазначених законів. Зокрема, 

реалізуються така закономірність, що структуроване ціле визначається 

найменшою окремою урівноваженістю. Структурний механізм можливостей 

господарюючого суб'єкта, як цілісна система, базується на рівнях 

функціонування виробничого, організаційно-технологічного процесу залучення 

власної ресурсної бази у фінансово-господарську діяльність для виконання 

планових завдань. Закон найменших може проявлятися підлаштуванням 

структури потенціалу до структурних особливостей  процесу виготовлення 

продукції. Закон онтогенезу характеризує тенденції зміни економічних 

параметрів, що визначають можливості господарюючого суб'єкта. Намагання 

управлінського персоналу підприємства зберегти єдність, у взаємозалежності 

ресурсного забезпечення, розкриває закон цілісності потенціалу. 

Притаманними характеристиками в управлінні потенціалом будь-якого 

підприємства є такі: 

 – комплексність, що властива завданням господарювання, першочерговим 

до визначення проблемам, в усіх аспектах функціонування підприємства; 

– проблематичність вирішення завдань та досягнення поставлених цілей 

розвитку; 

– велика кількість взаємозв’язків між об’єктами економічної системи; 

– постійна зміна ситуацій, що існують у динаміці; 

– обмеженість наявного ресурсного забезпечення; 

– необхідне зростання відповідності новим стандартам щодо виробництва 

продукції, оновлення процесів управління підприємством;  

– зростання глобалізаційних впливів, конкуренції на ринку; 

– посилення значення удосконалення менеджменту; 

– системність матеріальних та нематеріальних чинників, перспективи 

ресурсів досягати визначеної мети, завдань діяльності. 

В нинішніх ринкових умовах функціонування, важливим є вміння 

відповідних фахівців чітко конкретизувати заплановані стратегічні й наявні 

орієнтири розвитку потенціалу. В існуючому конкурентному середовищі 

підприємства зацікавлені у реалізації закону забезпечення цілісності власного 

потенціалу, запобігання розбіжностей та дисбалансу в ресурсному 

забезпеченні. Організаційні засади можливостей підприємства ґрунтуються на 
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використанні таких інструментів як аналіз та синтез, у чому й проявляється 

закон аналізу та синтезу.  

Надбання економічної науки характеризується великою кількістю 

різновидів проведення аналізу, наприклад діагностування, внутрішній аналіз 

або проведення аналізу лише проблемних аспектів господарювання та ін. Але 

основною метою здійснення аналізу можливостей господарюючого суб'єкта є 

віднайдення різноманітних за характером засобів,  за допомогою яких можна 

збільшити конкурентоспроможність продукції та одержати усі можливі 

переваги від цього [3].  

Будь-яке підприємство, формуючи та реалізуючи поставлену мету, 

перебуває під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Від 

тих ресурсів, які підприємство здатне залучити до своєї діяльності, залежатиме 

функціонування та коригування складових елементів системи управління 

підприємством: підбір персоналу, інструментарію, методів й принципів 

управління.  

Після проходження усіх етапів щодо виробництва продукції та отримання 

кінцевих результатів діяльності, визначення рівня прибутковості, 

управлінським персоналом проводиться ряд заходів щодо пошуків шляхів 

удосконалення управління потенціалом, зростання його величини для 

пришвидшення отримання поставлених поточних та стратегічних цілей. 

Обрані методи формування та підвищення потенціалу підприємств 

машинобудівної галузі ґрунтуються на її специфіці. Машинобудування є 

фундаментом технологічного розвитку всієї промисловості країни. Відлуння 

командно-адміністративної економіки до цих пір позначається на 

функціонуванні вітчизняних підприємств машинобудівної галузі.  

Не усі підприємства є повністю автоматизовані, тобто мають потребу у 

використанні робочої сили замість повної автоматизації виробничого процесу, 

яка вже тривалий час присутня на підприємствах економічно розвинених країн. 

Вимагає удосконалення і розміщення продуктивних сил, яке пов'язане з 

тодішньою локалізацією галузей машинобудівного комплексу на сході країни. 

Дані питання вимагають подальшого розгляду та потребують розробки 

державних проектів та значних капіталовкладень. 

Основоположними процесами на промисловому підприємстві щодо 

методів формування різного роду можливостей (потенціалу) та їх підвищення у 

майбутньому є: 

– забезпечення протидії впливу негативних факторів зовнішнього 

оточення, постійних змін умов господарювання, формування адаптивності до 

них, шляхом удосконалення маркетингової підсистеми, розвитку інноваційних 

підходів в усіх видах діяльності; 

– віднайдення виробничих та інших видів резервів, що за необхідності 

використовуються підприємством для подолання труднощів у господарюванні; 

– перегляд управлінських рішень щодо вивільнення фінансового 

забезпечення підприємства, через оборотні та необоротні активи, наприклад 

надання в оренду території, будівель, що не використовуються; 
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– розробка проектів щодо раціональності введення виробничої діяльності, 

в тому числі використання технологій, що знижують енерго- та ресурсо- 

використання;  

– перегляд стратегії ціноутворення під впливом змінності умов 

функціонування та нинішнього соціально-політичного, економічного 

становища; 

– формування алгоритму дій у разі відхилення від планової діяльності; 

– формування на підприємстві ефективного механізму управління 

собівартістю продукції, підсистеми моніторингу рівня витрат виробництва;  

– удосконалення роботи кожного із функціональних складових елементів 

промислового підприємства [5]. 

У разі, якщо обрані управлінські підходи є неефективними, підприємство 

не в змозі розвинути власний потенціал, що гальмуватиме одержання 

поставлених стратегічних цілей й покращення господарювання в цілому. На 

нашу думку, загальноприйнятим положенням можна вважати пряму 

взаємозалежність рівня прибутковості фінансово-господарської діяльності та 

ресурсно-фінансового потенціалу. 

Величину ресурсно-фінансового потенціалу промислового підприємства 

характеризує ряд показників, а саме: 

 – реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної 

діяльності; 

 – обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у 

виробництво; 

– здатність управлінців до використання ресурсів для створення продукції, 

товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку;  

– форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура [6].  

Людський фактор, зокрема управлінські здібності, кваліфікація фахівців 

підприємства, керівників функціональних підрозділів має також прямий вплив 

на формування й використання можливостей господарюючого суб'єкта. На 

кожному господарюючому суб’єкті повинен бути сформований механізм 

ґрунтовного оцінювання фінансового стану та можливості його покращення з 

метою пришвидшення процесів перетворення ресурсної бази у, різного роду, 

блага. 

При розгляді та дослідженні питань обрання методів та моделей 

формування та використання потенціалу підприємства, важливо закцентувати 

увагу на значенні трудових ресурсів, адже як показує світова практика, саме від 

обраних концептуальних засад управління персоналом залежить динаміка 

використання та підвищення можливостей підприємства. Розвиток досліджень 

щодо ефективного управління трудовими ресурсами на підприємстві 

відбувається поряд із розглядом та удосконаленням питань відносно 

покращення системи менеджменту на підприємстві, обрання вигідних 

постачальників продукції, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, 

пошуку напрямів зростання конкурентоспроможності виробів, освоєння нових 

ринків збуту продукції, розвитку маркетингової підсистеми, використання 

новітніх інформаційних технологій та ін. 
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 Теоретичною базою удосконалення використання трудових ресурсів та 

розвитку трудового потенціалу стали, сформовані ще в середині ХХ століття, 

концептуальні засади управління людськими ресурсами. Визначення основних 

показників фінансово-господарської діяльності, відповідно до даних 

концептуальних засад, передбачає розрахунок вартості економічних благ, 

сформованої працівниками, визначення прибутку з урахуванням цінності 

кожного працюючого на підприємстві.  

Використання в системі управління новітніх підходів призводить до 

позитивних змін у структурі потенціалу господарюючого суб'єкта. Для 

сучасних підприємств питання щодо розвитку кваліфікаційних здібностей 

працівників на сьогодні стоїть досить гостро, оскільки особливістю трудового 

потенціалу, у порівнянні із іншими видами можливостей підприємства, є те, що 

без залучення додаткових фінансів його можна значно наростити, що звичайно 

ж вплине на отримання позитивних результатів діяльності та пришвидшення 

поставленої мети господарювання. 

Зважаючи на те, що для сучасних підприємств машинобудівної галузі 

основним завданням є підвищення конкурентоспроможності, розширення 

внутрішніх та зовнішніх ринків збуту продукції, формування потенціалу нами 

визначається як віднайдення сукупності засобів для реалізації поточних та 

стратегічних можливостей системи ресурсно-фінансового забезпечення та 

резервів виробництва, що мають бути задіяні для підвищення ефективності 

господарювання.  

Розвиток потенціалу  шляхом виявлення резервів виробництва повинен 

бути однією із основоположних функцій управління підприємством. Наступним 

чинником є прямолінійний зв'язок із зовнішнім оточенням, налагодження 

ефективної взаємодії та побудова механізмів, здатних удосконалювати 

управлінські підходи щодо факторів впливу на розвиток потенціалу на 

підприємстві.  

Має бути використаний так званий результативно-ресурсний підхід до 

управління фінансово-господарською діяльністю, зокрема і розвитком 

потенціалу. Він передбачає постійний моніторинг відповідності витрат 

фінансово-ресурсної бази одержаним результатам. Від рівня раціональності 

використання ресурсно-фінансового забезпечення залежатиме рівень 

ефективності фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта в 

цілому, зростання його прибутковості, продуктивності діяльності та 

конкурентоздатності. 

Організаційно-господарський механізм є сукупністю організаційних та 

економічних важелів, що діють на організаційні та економічні параметри 

системи управління та сприяють отриманню конкурентних переваг, 

формуванню та посиленню організаційно-економічного потенціалу та 

ефективності діяльності підприємства загалом. Виходячи із зазначеного 

визначення, організаційно-господарський механізм з позиції формування 

потенціалу підприємства можна ототожнювати із організаційно-економічним 

механізмом. 
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Рівень ефективності господарювання будь-якого суб’єкта залежатиме від 

вірності обраних методик даного механізму, законодавчо-нормативної бази, 

складових системи управління на підприємстві. Без використання методів 

організаційно-економічного механізму на підприємстві унеможливлюється 

результативна фінансово-господарська діяльність, відповідність встановленим 

повноваженням, забезпечення центрів відповідальності тощо. Це спричинено 

тим, що промислове підприємство не зможе досягнути успіху без організації 

взаємодії напрямів діяльності, відповідного застосування ресурсного, 

фінансового забезпечення, забезпечення функціонування підсистем виробничої, 

управлінської, збутової діяльності, що впливає на прибутковість, 

раціональність використання активів підприємства [1]. 

Соціальний, правовий та організаційно-економічний механізм у цілісній 

сукупності формують господарський механізм підприємства. Ми вважаємо, що 

саме організаційно-економічний механізм складає підґрунтя забезпечення 

роботи господарчого механізму підприємства, адже розкриває усі принципи, 

методи, інструментарій та інші засоби, які беруть участь у перетворенні 

різноманітних ресурсів у готову продукцію із реалізацією поточних та 

стратегічних цілей господарювання підприємства. 

Формування дієвого механізму розвитку можливостей промислового 

підприємства базується на системі (групуванні) різноманітних економічних 

методів. Під методом управління розуміють низку прийомів управлінського 

персоналу, ціленаправлених на забезпечення фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Саме від вірності обрання окремих методів ведення 

менеджменту організації, залежить рівень ефективності прийняття, 

впровадження управлінських рішень, відносно різних видів діяльності суб'єкта. 

Обрані на підприємстві методи менеджменту забезпечують організовану, 

змістовно-упорядковану, вмотивовану діяльність працівників усіх структурних 

підрозділів. 

Інструментарієм менеджменту підприємства є методи, що формують 

своєрідне ядро функціонування підприємства. Використання системи 

організаційних методів призводить до формування основ застосування 

економічних та інших методів, завдяки яким відбуваються усі економічні 

процеси на підприємстві. Від вірності методичної бази управління залежить 

ефективність фінансово-господарської діяльності, рентабельність виробництва 

продукції, прибутковість та конкурентоспроможність підприємства. 

Отже, під економічними методами побудови механізмів формування, 

використання, оптимізації ресурсно-фінансового потенціалу підприємства 

варто розуміти певну сукупність способів, прийомів, інструментарію, що 

використовуються з метою покращання показників фінансово-господарської 

діяльності, зростання прибутковості, забезпечення конкурентоспроможності 

продукції та посилення позицій господарюючого суб’єкта  на ринку.  

Виокремлення методів у механізмі формування, використання й 

підвищення ресурсно-фінансового потенціалу підприємства вимагає аналізу 

факторів впливу на діяльність, умов господарювання, наявного потенціалу, 

фінансового становища, врахування особливостей виробництва й реалізації 
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продукції, рівня розвитку галузі тощо. Процес ефективного формування й 

використання ресурсно-фінансового потенціалу господарюючого суб’єкта 

пов'язаний із покращанням функціонування системи управління промисловим 

підприємством в розрізі методико-організаційного, технологічного, 

інформаційного аспектів. 

У роботі нами визначено, що формування й підвищення ресурсно- 

фінансового потенціалу підприємства ототожнюється з його управлінням. 

Відповідно таке співставлення, вимагає формування такої системи управління 

можливостями підприємства, в якій будуть співіснувати усі без винятку 

функціональні елементи з можливістю адаптації їх до ринкових вимог 

господарювання. Методичний підхід до формування механізму управління 

потенціалом повинен враховувати приналежність підприємства до окремої 

галузі, в даному випадку машинобудівної, новітні підходи до управління, 

прийняття управлінських рішень на основі ґрунтовного аналізу використання 

потенціалу із врахуванням факторів зовнішнього середовища. 

Досліджуване питання щодо методів та підходів побудови організаційно-

економічного механізму формування і підвищення ресурсно-фінансового 

потенціалу промислового підприємства характеризується зворотнім зв’язком, 

тобто прямою залежністю одержаних результатів від прийнятих управлінських 

рішень та заходів. Методологічні особливості формування й раціонального 

використання ресурсно-фінансового потенціалу промислових підприємств 

повинні ґрунтуватися на методах, що водночас є вирішальними чинниками 

створення, використання та посилення економічного потенціалу. Тому, 

дослідження формування і підвищення ресурсно-фінансового потенціалу 

промислових підприємств є актуальними та вимагають подальших досліджень 

у напрямі обрання критеріїв, проведення оцінювання можливостей, 

виокремлення чинників використання потенціалу з метою побудови моделі 

організаційно-економічного механізму формування і підвищення ресурсно-

фінансового потенціалу підприємства. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ РЕГІОНУ 

У статті розглянуті питання управління ресурсами та підвищення 

ефективності діяльності підприємств регіонів України. Визначені фактори та 

резерви підвищення ефективності використання ресурсів розвитку регіону. 

Наголошено, що одним з інструментів підвищення ефективності 

використання ресурсів є ресурсоефективна політика на рівні національного 

господарства України та її регіонів.  

Ключові слова: ресурси, розвиток, промислове підприємство, регіон, місцеві 

бюджети, місцеві органи влади. 

Постановка проблеми. В економіці перехідного періоду незмірно 

зростає роль регіональних фінансів у забезпеченні соціально-економічного 

піднесення як країни в цілому, так і суб’єктів, що входять до неї. Регіони 

України отримали господарську самостійність, законодавчий їх статус 

оформлений як суб'єкт територіального управління. Регіонам надано право 

самостійно визначати принципові напрямки свого розвитку, виходячи з 

об'єктивних фінансово-економічних, соціальних, географічних, екологічних, 

національних, індивідуальних особливостей та можливостей. 

Розширення прав суб'єктів України у соціально-економічному житті 

суспільства робить істотний вплив на всю систему суспільних відносин, 

стрижневою основою яких стає послідовний перехід до принципів державного 

федералізму. 

Побудова нової системи суспільних відносин зобов'язує по-іншому 

вирішувати проблеми фінансів, бюджету, міжбюджетних відносин, 

функціонування кредитно-грошової системи та ін. У зв'язку з цим особливе 

значення для економіки країни і соціальної сфери набувають питання 

формування фінансових ресурсів регіону та їх використання. Об'єктивно це 

зумовлено тим, що чим вищий рівень забезпеченості фінансовими ресурсами та 

фінансово-економічної стабілізації суб'єктів держави, тим ефективніше 

функціонують всі сфери народногосподарського комплексу України, тим 

стійкіше економіка держави в цілому [8, c. 86]. 

До цієї проблеми, як відомо, сьогодні прикута увага ряду наших вчених і 

практиків. І це закономірно, оскільки до недавнього часу, в умовах 

адміністративно-командної системи, фінансам територій надавалося 

другорядне значення. 

Можливо, тому проблема формування і використання фінансових 

ресурсів регіонів поки що залишається недостатньо вивченою і не має, на наш 

погляд, оптимальних рішень. 
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Формулювання цілей статті. Отже, метою нашого дослідження є аналіз 

механізмів формування та використання фінансових ресурсів регіону. 

Виклад основного матеріалу. Система управління фінансами регіону 

займає важливе місце в системі заходів по формуванню і розвиткові 

економічних відносин. На кожному етапі соціально-економічного розвитку 

держави механізми управління регіональними фінансами знаходяться в прямій 

залежності від офіційно прийнятої концепції господарювання, що становить 

методологічну основу розробки моделі економічного механізму держави. 

Ось чому актуального значення набуває дослідження системи і 

фінансових механізмів управління регіональною економікою в сучасних 

умовах. 

У процесі розвитку ринкових відносин і трансформації соціально-

економічної структури суспільства посилюється роль регіону як єдиного 

економічного суб'єкта з сильними внутрішніми економічними зв'язками. 

Регіон, як складна система, складається з елементів і зв'язків між ними. 

До числа основних елементів цієї системи відносять: соціальну спільність 

людей, населення території, об'єднане численними зв'язками (виробничими, 

культурними, релігійними), єдиними цілями і завданнями. Елементи 

регіональної системи знаходяться в органічній єдності [1, c. 14]. 

Просторову спільність регіону забезпечує територія, взаємозв'язок 

елементів – виробнича (зв'язок, комунікації, транспорт) і соціальна 

інфраструктури (народна освіта, охорона здоров'я, наука, фізична культура, 

спорт тощо). Кожна територіальна система, будь-яка її підсистема має свої 

елементи, блоки, підсистеми і зв'язки між ними, свої специфічні цілі, завдання, 

потреби та інтереси. 

Економічні реформи в Україні викликали процеси регіоналізації. До 

основних чинників регіоналізації слід віднести: 

- по-перше, демократизацію та децентралізацію, що полягають у 

переміщенні рішень з Центру на регіональний рівень; 

- по-друге, структурну перебудову економіки в регіонах. В нових умовах 

особливого значення набувають процеси розвитку регіональних і 

міжрегіональних ринків, переорієнтації виробництва на потреби людини, 

залучення та розміщення інвестицій, раціональне використання фінансових 

ресурсів регіону; 

- по-третє, економічна криза, загострила нерівномірність регіонального 

розвитку, що породило регіональні проблеми довгострокового характеру. Ці 

проблеми пов'язані з тенденціями регіонів до суверенізації і повної 

самостійності [10, c. 44]. 

Виділення регіону як самостійного соціально-економічного суб'єкта 

диктує необхідність визначення та формування системи управління на 

регіональному рівні. 

Як об'єкт державного управління, регіон знаходиться у взаємодії з 

державними органами управління: органами податкового адміністрування; 

органами управління державною власністю; органами державного контролю та 

фінансів; органами прокуратури та суду; органами управління громадським 
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порядком, митним контролем; органами управління соціальним забезпеченням 

населення. 

Як об'єкт державного управління регіон являє собою складну відкриту 

систему, для якої характерні поліструктурність, багатокомпонентність, 

багаторівневість і багатоцільовий характер розвитку [7, c. 79]. 

Регіон як об'єкт державного управління і контролю, – це система 

взаємопов'язаних структурних елементів (частин) регіону зі своєю структурою, 

культурою і рівнем розвитку, яка функціонує у зовнішньому середовищі, 

відчуваючи на собі її правову, економічну та спільну регулюючу дію, яка в той 

же час вирішує ряд внутрішніх проблем, пов'язаних з використанням 

територіальних ресурсів, вирішенням комплексу соціально-економічних 

завдань, а також питань самозабезпечення і самодостатності. 

Одночасно регіон виступає в якості суб'єкта самоврядування на рівні 

власної життєдіяльності в межах компетенції, визначеної законодавством про 

розмежування повноважень між суб'єктами держави і центром. Елементи 

регіональної системи покликані забезпечити власну життєдіяльність. 

Розмежування повноважень свідчить про те, що регіон визнаний 

суб'єктом самоврядування і об'єктом державного управління в рамках 

законодавства про розмежування повноважень суб'єкта держави і центру. 

Як суб'єкт самоврядування регіон володіє наступними ознаками: 

- самостійністю по розробці регіонального законодавства, розробки, 

затвердження і виконання регіонального (обласного) бюджету; 

- випуском регіональних позик і цінних паперів; 

- регулюванням на території регіону цін і тарифів на вироблену 

продукцію і послуги підприємств, що знаходяться в обласній власності; 

- здійсненням усіх повноважень власника стосовно об'єктів, що 

знаходяться в обласній власності; 

- затвердженням програм і планів соціально-економічного розвитку; 

- затвердженням схеми управління територією регіону; 

- відповідальністю за прийняті рішення; 

- формуванням і управлінням достатністю матеріальних і фінансових 

ресурсів [4, c. 56]. 

В Україні накопичений великий теоретичний і практичний досвід 

розробки різноманітних документів, що регламентують напрями і масштаби 

економічного і соціального розвитку як держави в цілому, так і регіонів, однак 

механічне використання цього досвіду, що спирався на тоталітарний устрій 

держави і централізоване управління галузевими та територіальними 

проблемами розвитку економіки, в сучасних умовах неможливо.  

Досягнення глобальних цілей регіональної політики намічено 

здійснювати за допомогою послідовного вирішення ключових завдань, що 

стоять як перед Україною, так і перед її повноправними суб'єктами. Особливе 

значення мають такі з них, як: зміцнення економічних і фінансових основ 

територіальної цілісності, сприяння поглибленню реформ та формування 

багатоукладної економіки, пом'якшення відмінностей у рівнях соціально-

економічного розвитку регіонів, досягнення економічно соціально 
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виправданого рівня комплексності господарства регіонів, стимулювання 

розвитку регіонів та міст, які можуть бути "точками зростання" економіки 

суб'єктів держави, підтримка регіонів з особливо складними умовами 

господарювання, сильно напруженою екологічною обстановкою і соціальною 

напруженістю, удосконалення економічного районування країни. 

У складі наведеного пакету завдань, що стоять перед Україною, можна 

виділити дві їх групи: перша - вирішальне питання макроекономічного рівня і є 

по суті методологічною основою управління всім процесом реформування 

економіки держави і її регіонів. У складі цієї групи завдань, в першу чергу, за 

своєю всеосяжною суттю слід виділити завдання формування багатоукладної 

ринкової економіки [1, c. 12]. 

Більшість інших завдань, які ми відносимо до другої групи, є по суті 

тактичними завданнями, покликаними реалізувати відповідні механізми 

досягнення цілей регіональної політики. 

В цілому регіональна соціально-економічна політика, а, отже, і її основа - 

фінансова політика в сучасних мінливих економічних і політичних умовах 

повинні, на нашу думку, відрізнятися великою гнучкістю, швидко і всебічно 

реагувати на зміни, що відбуваються в житті України. Дотримання вимоги 

динамічності передбачає оперативне реагування на вимоги часу, швидкий вибір 

найбільш ефективних рішень. 

Фінансові ресурси регіону представляють собою сукупність грошових 

засобів, які акумулюються і використовуються на його території. У числі 

основних напрямків їх формування є: 

1) фінансові ресурси підприємств та інших господарюючих суб'єктів; 

2) бюджетні фінансові ресурси (кошти бюджету держави і 

консолідованого бюджету регіону); 

3) кошти державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів [9, c. 

92]. 

У регіоні формування і використання фінансових ресурсів у вирішальній 

мірі визначається переважанням на його території великих підприємств 

державного значення; від результатів їх діяльності практично цілком залежить 

стан економіки і фінансів регіону. Тут більше, ніж у інших, всі макроекономічні 

проблеми та тенденції безпосередньо позначаються на загальному обсязі і 

структурі фінансових ресурсів, на наповнюваності регіональних, міських, 

районних бюджетів і, в кінцевому рахунку, мають визначальне значення для 

всього соціально-економічного розвитку регіону сьогодні і в перспективі. 

Найважливішою завданням стабілізації соціально-економічної 

обстановки представляються підвищення керованості соціально-економічними 

процесами, жорсткий контроль за безумовним виконанням законів і своїх 

функцій усіма гілками виконавчої влади, - зміцнення інститутів державної 

влади. Тільки за цієї умови можлива дієвість заходів по виходу з кризи і 

реформування економіки. 

Економічною основою виходу з кризи повинна бути сфера матеріального 

виробництва. Її підйом і реформування - запорука дієвої соціальної політики, 

джерело поповнення обласного та місцевого бюджетів. 
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У сфері матеріального виробництва першочерговими заходами мають 

стати: всемірне стимулювання розвитку паливно-енергетичного, 

лісопромислового, транспортного, агропромислового та будівельного 

комплексів. З цією метою необхідно: 

- відновити і зміцнити міжгалузеві та міжрегіональні виробничі зв'язки; 

- послідовно проводити фінансово-кредитну політику, спрямовану на 

прискорення реінвестування промислового виробництва і на збереження 

наукомістких виробництв; 

- прискорити освоєння сировинних баз, які мають федеральне державне  і 

міжрегіональне значення (нафта, природний газ, газовий конденсат, алмази, 

боксити); 

- стимулювати створення фінансово-промислових груп і холдингів [10, 

c. 8]. 

Пріоритетними завданнями економічної політики Уряду роки є: 

створення базових законодавчих основ, що забезпечують сприятливий 

інвестиційний та підприємницький клімат, приведення зобов'язань держави у 

відповідність з її ресурсами і концентрація останніх на виконанні базових 

державних функцій, що передбачає: 

- кардинальне поліпшення умов інвестування і господарювання; 

- істотне зниження податкового навантаження та підвищення 

ефективності податкової і митної системи; 

- досягнення збалансованості бюджетної системи та підвищення 

ефективності її функціонування; 

- стимулювання прогресивних структурних зрушень в економіці; 

- реструктуризацію природних монополій; 

- створення умов для розвитку фінансової інфраструктури і досягнення 

середньострокової фінансової стабільності; 

- створення умов для інтеграції України в світову економіку. 

Все це дозволить закріпити позитивні тенденції, що спостерігалися 

останнім часом, і вийти на траєкторію сталого економічного зростання. 

Висновки. Намічені напрямки соціально-економічного розвитку мають 

спиратися на відповідну інвестиційну політику. Для підвищення її активності 

структур управління господарством регіону належить: підвищити 

обґрунтованість субсидій, дотацій та інших коштів, що спрямовуються на 

підтримку підприємств, при загальному їх скороченні. 

Модернізація економіки спрямована на досягнення стійко високих темпів 

економічного зростання, заснованих на внутрішніх чинниках 

конкурентоспроможності, прогресивних зрушень у структурі економіки, які 

відповідають світовим тенденціям. 
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Постановка проблеми. Джерела формування фінансових ресурсів 

місцевих бюджетів слід визначати, не тільки виходячи із положень бюджетної 

системи, але і з перспективи розвитку місцевих фінансів. Доцільно зазначити, 

що паралельно із поняттям „місцеві фінанси” досить часто використовують 

поняття „регіональні фінанси”.  Характеристика джерел формування 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів повинна базуватися на вивченні 

відносин, які виникають у сфері місцевих і регіональних фінансів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження джерел 

формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів. 

Виклад основного матеріалу. Місцеві фінансові ресурси тісно пов’язані 

із соціально-економічним розвитком регіону, адже сутнісними проявами 

фінансів як економічної категорії є економічні та суспільні (соціальні) 

відносини. Вони характеризують рух коштів, який відбувається:  

–  при формуванні дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів;  

–  при міжбюджетних відносинах;  

–  при формуванні і використанні регіональних позабюджетних фондів;  

–  при здійсненні місцевих запозичень;  

– при діяльності підприємств зі створення фондів коштів різного 

призначення;  

– при створенні та функціонуванні доброчинних фондів тощо. 

Усі зазначені вище економічні відносини стосуються як регіональних, так 

і місцевих фінансів і мають розподільний і перерозподільний характер, 

оскільки з рухом коштів змінюється і їх власник. Наприклад, частина прибутку 

підприємств у вигляді податків стягується до бюджету, перерозподіляється на 

розсуд органів місцевої влади. Про місцеві фінансові ресурси як 

перерозподільну категорію можна говорити з точки зору збалансування доходів 

і видатків місцевих бюджетів. 

Таким чином, фінансові ресурси місцевих бюджетів можна визначити як 

фонди коштів, що створюються і використовуються на соціальний і 

економічний розвиток регіонів. Важливою є структуризація джерел 

формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Джерела фінансування 

потреб місцевих бюджетів різноманітні, та за фіскальним і соціально-

економічним значенням з-поміж них виділяють доходи місцевого бюджету, 

позики, фінансові ресурси комунальних підприємств, фінансові ресурси 

населення, інвестиції, цільове фінансування регіональних програм з державного 

бюджету, позабюджетні фонди і міжбюджетні трансферти. Зазначені джерела 

формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів пропонуємо 

класифікувати наступним чином (рис. 1.).  

Поділ джерел формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів на 

прямі та непрямі зумовлений тим, що одні джерела можуть безпосередньо 

виступати джерелом фінансування виконання функцій місцевими органами 

влади, інші – опосередковано. 

Як видно з рисунка, одним з прямих джерел формування фінансових 

ресурсів місцевих бюджетів є доходи місцевого бюджету. Доходи місцевого 

бюджету мають формуватися здебільшого за рахунок податків і за їх рахунок 
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повинна фінансуватися основна частина поточних видатків бюджету. На 

сьогоднішній день податкові доходи місцевих бюджетів можна поділити на 

власні та регульовані. На жаль, такий поділ не сприяє стабілізації фінансової 

бази органів місцевої влади, оскільки регульовані доходи можуть 

переглядатися державою щороку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Джерела формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів 

 

Міжбюджетні трансферти слугують джерелом фінансового вирівнювання 

територій та цільового фінансування окремих заходів. Проте за формуванням 

нової структури економіки України зросла відповідальність місцевих бюджетів 

за забезпечення соціальних гарантій. Мінімально необхідні витрати бюджетної 

системи стають непосильними для місцевих бюджетів. Як переконує досвід 

розвинутих країн, фінансові проблеми органів місцевого самоврядування 

розв’язуються шляхом реформування всієї системи місцевих бюджетів і 

міжбюджетних відносин. Метою такого реформування є створення надійної, 
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раціональної системи фінансових відносин між різними рівнями держави. 

Необхідність застосування міжбюджетних трансфертів випливає з того, що в 

системі державних фінансів за даного розподілу податків і функцій між рівнями 

держави виникають вертикальний та горизонтальний дисбаланси, які можна 

подолати передачею коштів від державного бюджету до бюджетів нижчого 

рівня. 

Держава повинна гарантувати органам місцевого самоврядування певну 

стабільність динаміки сукупного обсягу дотацій. Цей принцип має бути 

закріплений в законодавчому порядку або в межах механізмів, що 

передбачають забезпечення економічної стабільності при співпраці органів 

управління всіх рівнів. Критерії виділення дотацій повинні, як правило, бути 

чітко сформульовані, відповідати правовій базі і не мати формального 

характеру. Це дозволить органам місцевого самоврядування наперед 

розраховувати суму дотацій, яку вони отримають, і відповідно скоректувати 

свої бюджети. Стосовно такого виду трансфертів, як субвенції (субсидії 

цільового призначення), у документах Ради Європи зазначено, що вони 

обмежують органи місцевого самоврядування у вільному виборі політики і є не 

такими ефективними як дотації. Тому використання субвенцій повинне 

обмежитися випадками, коли вони спрямовуються на: 

– спільне фінансування капіталовкладень в межах політики 

територіального розвитку; 

– забезпечення надання певних видів державних послуг на місцях на 

рівні, характерному для всієї країни; 

– компенсації за виконання певних обов’язків на користь центральних 

органів управління, що може негативно позначитися на пропозиції населенню 

певних місцевих видів послуг; 

– фінансування певних видів послуг населенню, які органи місцевого 

самоврядування надають від імені держави, або компенсації втрат, які органи 

місцевого самоврядування змушені нести при здійсненні повноважень, 

делегованих їм іншими органами влади. 

Зарубіжний досвід бюджетних відносин між центральним урядом і 

органами влади субнаціонального рівня базується на підставі двох основних 

теоретичних концепціях: 

– бюджетний унітаризм – це система міжбюджетних відносин, коли 

основні принципи їх організації визначаються центральною владою; 

– бюджетний федералізм – це система міжбюджетних  відносин, що 

характеризується чітким розмежуванням витрат і фіскальних повноважень між 

різними рівнями влади, побудовою міжурядових відносин на основі договірно-

правових форм їх організації та активною роллю субнаціональних бюджетів в 

контексті прийняття бюджетних рішень через механізм консультацій і 

переговорів [2]. Вибір тієї чи іншої концепції залежить від державного устрою, 

традицій, політики уряду, економічної ситуації тощо. 

Залежно від того, який фінансовий інструмент буде домінувати у 

міжбюджетних відносинах – дотації чи субвенції, – можна судити про рівень 

децентралізації місцевого самоврядування. Оскільки Україною обрано курс на 
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європейську інтеграцію, то надання реальної самостійності органам місцевої 

влади є нагальною проблемою. Р. Максгрейв заклав методологічні принципи 

теорії фіскального федералізму та дослідив базові схеми державної 

трансфертної політики і показав, який вплив кожна з них може здійснювати на 

місцеві фінанси. Теорія фіскального федералізму  відповідає  на запитання, 

відповіді на які дозволять підвищити ефективність функціонування держави: 

– яким чином розділити функції, щоб держава в цілому функціонувала з 

максимальною ефективністю; 

– наскільки великим, виходячи з цього, має бути субцентральний сектор; 

–  яким чином треба забезпечити його фінансування; 

– наскільки центру необхідно контролювати діяльність підпорядкованих 

бюджетів, щоб не втратити важелів загальної економічної політики. Ці 

фундаментальні положення придатні для побудови ефективної системи 

міжбюджетних відносин в Україні. 

Необхідно зазначити, що міжбюджетні трансферти, як один із важливих 

інструментів міжбюджетних відносин, не є абсолютно негативним фактором. В 

Україні до міжбюджетних трансфертів відносять дотацію вирівнювання, 

субвенцію, кошти, що передаються до Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів з інших бюджетів, інші дотації. Важливим у вирішенні 

проблем регулювання міжбюжетних відносин є встановлення стабільних, 

прозорих та достовірних розрахунків міжбюджетних трансфертів, які сприяли б 

розвитку процесів децентралізації та забезпеченню фінансової стабільності 

місцевих бюджетів. 

Можна зробити висновок, що оптимізація міжбюжетних трансфертів 

полягає у тому, щоб знайти ефективне поєднання механізму надання 

бюджетних ресурсів місцевим органам влади та їх відповідальності за обсяг і 

якість наданих товарів і послуг громадянам певної території. 

Перспективним джерелом формування фінансового потенціалу місцевих 

бюджетів можуть стати інвестиції. Ми маємо на увазі не стільки іноземні 

інвестиції, скільки внутрішні, які здійснюються юридичними і фізичними 

особами як прямо так і опосередковано. Проте для активізації таких процесів 

мають бути створені належні умови з боку держави. Активізація інвестиційної 

діяльності на певній території сприяє пожвавленню ділової активності, 

збільшенню кількості робочих місць, підвищенню рівня прибутковості 

підприємств (якщо інвестиції спрямовуються у виробничу сферу), що сприяє 

розширенню податкової бази регіону та збільшенню надходжень до місцевих 

бюджетів за рахунок податку з доходів фізичних осіб. 

Непрямими джерелами формування фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів є фінансові ресурси комунальних підприємств та фінансові ресурси 

населення, а якщо точніше, то їх доходи, які частково формують базу 

оподаткування. Крім того, важливою є така характеристика доходів 

підприємств і населення, як достатність. При цьому достатність не виражає 

тільки можливість задовольнити свої потреби. Вона також проявляється через 

схильність до заощаджень. З одного боку, достатність фінансових ресурсів 

підприємств і населення дозволяє зменшити витрати місцевих бюджетів у 
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цьому напрямі, з іншого боку, фінансові ресурси підприємств і населення 

слугують базою розширення фінансового забезпечення місцевих бюджетів 

через механізм внутрішніх позик та інвестицій. 

Практично всі країни, вибудовуючи взаємини між центральним урядом і 

місцевими органами влади, намагаються досягти двох основних цілей. По-

перше, забезпечити можливість органам місцевої влади коригувати програми  

задоволення конкретних потреб громадян. По-друге, центральні органи влади 

зобов’язані брати на себе обов’язки загальнодержавного характеру і захищати 

права всіх громадян. Тому основна задача центральних бюджетів – розподілити 

функції між усіма рівнями влади.  

Щодо співвідношення джерел формування фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів у вітчизняних вчених думки різняться. Характерною ознакою 

останніх років держав бюджетного унітаризму є розширення повноважень 

місцевих бюджетів. Такі бюджетні відносини базуються на принципах 

децентралізації. Основні інструменти міжбюджетних взаємин у тій або іншій 

модифікації чи об’єднанні характерні майже для всіх розвинутих зарубіжних 

країн [1]: 

– розподіл окремих видів податків між рівнями влади; 

– пайова участь різних рівнів влади у розподілі доходів від окремих видів 

податків; 

– використання різними рівнями влади загальної бази оподаткування та 

участь у розподілі окремих податків на основі власних ставок оподаткування; 

– система загальних і спеціальних трансфертів. 

Із зазначеного можна зробити висновок, що у випадку недостатності 

власних податкових надходжень трансферти повинні стати альтернативою, за 

умови дотримання справедливого фінансування регіонів.  

За рахунок трансфертів у багатьох країнах світу формується домінуюча 

частина доходів бюджетів місцевого рівня: у Румунії – 79 %, Великій  Британії 

– 77, Болгарії – 78, Угорщині – 66, Словенії – 67, Польщі – 60, Нідерландах – 

60. До цієї групи країн відносяться високорозвинені індустріальні держави, так 

і держави Східної Європи, що належали до постсоціалістичної системи. В 

окремих країнах трансферти формують незначну частину доходів бюджетів 

субнаціонального рівня: у Швеції – 19 %, Данії – 24, Франції – 25, Австрії – 35. 

В Україні цей показник становив 41,7 % у 2017 р. [5]. 

Ефективність міжбюджетних трансфертів оцінюється, виходячи з того, як 

вони дають змогу досягти цілей, з якими були впроваджені. Як правило, це 

економічна стабілізація, зменшення рівня безробіття, зростання добробуту 

тощо. Проблема застосування міжбюджетних трансфертів полягає в тому, що 

неможливо одним видом трансферту досягти виконання всіх цілей, які 

передбачають використання системи трансфертів. 

Оскільки Україна є унітарною державою, то використання 

міжбюджетних трансфертів є неминучим з метою фінансового вирівнювання 

територій. Проте механізм надання трансфертів має бути зорієнтований на 

розрахункові можливості, в які повинні бути закладені стимули до збільшення 

доходів, незалежно від міжбюджетних трансфертів з вищих рівнів бюджетів. 
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Отже, основою впливу на міжбюджетні трансферти є фіскальні можливості та 

практика надання трансфертів.  

Серед українських вчених багато прихильників розбудови системи 

міжбюджетних трансфертів. Щоб органи місцевого самоврядування могли 

забезпечити високий соціально-економічний розвиток життя своїх громадян, 

який відповідав би їх потребам, забезпечив ефективний розподіл фінансових 

ресурсів між центром та регіонами, він повинен базуватися на таких засадах: 

– оптимальному розподілі повноважень між державою та органами 

місцевого самоврядування; 

– стабільній та сильній базі доходів місцевих бюджетів; 

– оптимальному розмірі територіальної громади базового рівня та 

раціональному вирішенні питання укрупнення громад задля досягнення їх 

спільних цілей [3]. Проте він не конкретизує, що мається на увазі під 

оптимальним розподілом повноважень між державою та місцевими органами 

влади та оптимальним розміром територіальної громади. На нашу думку, 

говорити про оптимальний розподіл функцій між місцевою і державною 

владою можна тільки тоді, коли буде чітко сформовано фінансову базу 

місцевих бюджетів. 

Ми погоджуємось з тим, що необхідно удосконалити законодавчу базу 

формування доходів місцевих бюджетів. Проте без забезпечення стабільного 

економічного зростання в регіонах розраховувати на зростання обсягів 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів у довгостроковій перспективі не 

можна. Тому, на нашу думку, одним із пріоритетів державної політики на 

сьогодні повинно бути забезпечення умов для розвитку виробництва в регіонах. 

Умови для розвитку конкурентоспроможного виробника можна створити 

тільки тоді, коли частина бюджетних коштів буде спрямовуватись на розвиток 

інновацій у виробництві.  

Програмно-цільовий метод бюджетування – це система планування та 

управління бюджетними коштами в середньостроковій перспективі, що показує 

обсяг фінансування бюджетної програми з кінцевими результатами, які 

очікуються від її виконання. Бюджетування за програмно-цільовим методом 

передбачає такі етапи: 

1. Оцінка наявних ресурсів та розробка варіантів середньострокового 

прогнозування з подальшим вибором найбільш реалістичного сценарію такого 

прогнозу. 

2. Аналіз показників планування та виконання бюджету конкретної 

галузі за минулий період. 

3. Визначення цілей, завдань, політики, стратегії, пріоритетів у 

видатках. 

4. Розрахунок обсягу ресурсів та їх оптимальний розподіл. Фактично 

це формування бюджету (поточних і капітальних видатків) для виконання 

програм, пріоритетів чи окремих видів діяльності. 

5. Забезпечення процесу виконання бюджету згідно із затвердженими 

плановими показниками. 
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6. Здійснення постійного моніторингу виконання запланованих 

показників, відповідності фактичних показників плановим. 

7. Проведення аудиту та оцінка виконання бюджетних показників, що 

дозволяє оцінити ефективність бюджету та створює основу для його 

формування на наступні роки. 

Основний елемент програмно-цільового методу – бюджетна програма. Це 

систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, та 

завдань, виконання яких пропонує і здійснює головний розпорядник 

бюджетних коштів відповідно до своїх функцій. 

Застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 

потребує типової структури бюджетної програми, переліку типових бюджетних 

програм для кожної галузі та базових показників їх виконання. 

Деталізація програми за підпрограмами дозволяє комплексно охопити 

різні заходи, що треба вжити для досягнення загальної мети програми. 

Підпрограми у межах однієї програми можуть відноситись до різних 

підрозділів функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету. У 

такому випадку виконавцями однієї бюджетної програми (за відповідними 

підпрограмами) можуть бути кілька розпорядників зі збереженням загальної 

координації виконання програм одним головним розпорядником. 

Показники виконання бюджетної програми поділяються на кількісні і 

якісні (рис. 2). На підставі показників, показаних на рис. 2, оцінюють 

використання коштів для виконання певної бюджетної програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показники ефективності виконання бюджетної програми 

 

Показник затрат показує обсяг і структуру ресурсів, які забезпечують 

виконання бюджетної програми та характеризують структуру її витрат. Цей 
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показник тісно пов’язаний з показником ефективності, який характеризує 

витрати ресурсів на одиницю продукту, відношення наданих послуг до 

визначеного обсягу фінансових ресурсів. Показник продукту показує обсяг 

виробленої продукції у процесі виконання бюджетної програми, кількість 

користувачів. 

Показник якості характеризує результати якості наданих послуг та 

відображає рівень задоволеності споживачів наданими послугами під час 

виконання програми. Важливим показником є робоче навантаження – він 

характеризує обсяг робіт, необхідний для надання послуги. Показники 

корисності інформують про цінність досягнення поставленого завдання для 

відповідної територіальної громади, соціально значиму користь від реалізації 

програми. 

Таким чином, джерела формування фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів ми пропонуємо поділяти на прямі і непрямі. Основним джерелом 

формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів згідно з європейськими 

стандартами повинні бути податки, а засобом фінансового вирівнювання 

регіонів – міжбюджетні трансферти. Крім того, з метою забезпечення розвитку 

виробництва в регіонах необхідно здійснювати стимулювання альтернативних 

джерел формування фінансових ресурсів, а саме -- інвестицій та програмно-

цільового фінансування з бюджету. 
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з роздрібного продажу пального, з’ясовано причини скасування даного 

платежу. У статті проаналізовано діючу практику розподілу акцизного 

податку з пального між бюджетами у 2017 році, виявлено проблемні питання 

та надано пропозиції щодо їх вирішення. 

Ключові слова: акцизний податок, підакцизні товари, роздрібна торгівля, 

нафтопродукти, пальне, тютюнові вироби, алкогольні напої, місцеві 

бюджети. 

Актуальність теми. Запровадження акцизного податку з роздрібної 

торгівлі підакцизними товарами з 1 січня 2015 року повинно було стати 

стабільною та надійною фінансовою базою місцевих бюджетів. Платники – 

суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують кінцевим споживачам підакцизні 

товари – тютюнові вироби, алкогольні напої, нафтопродукти тощо на місцях. 

Перевагами запровадження податку мало стати  те, що частина доходів від 

загальнодержавних податків залишається на територіях, де вони генеруються; 

делеговані з центрального рівня повноваження отримують джерело 

фінансування; місцева влада – розвиток легального бізнесу на території; бізнес 

– зниження фіскального тиску. Проте недостатній контроль за справлянням 

податку призвели до необхідності детальнішого дослідження даної теми та 

проведення відповідного аналізу.  

Постановка проблеми. Недосконалість механізму справляння та 

контролю за сплатою податку швидко сформувало зростаючий тіньовий 

сегмент. 

В першу чергу, проблема була виявлена на паливному ринку, де масово 

почали з’являтись нелегальні автозаправні станції. У 2016 році ДФС провела 

документальні перевірки 42 роздрібних операторів ринку нафтопродуктів та у 

всіх випадках встановила порушення, донарахувавши близько 3,1 млрд. грн. 

податків та штрафних санкцій. 

Не на багато краща ситуація із справлянням акцизного податку з 

роздрібного продажу при торгівлі тютюновими виробами та алкоголем. 

Переважну більшість платників у цьому сегменті складають суб’єкти малого 

підприємництва на спрощеній системі оподаткування (понад 80 тис.). 

Проконтролювати таку кількість підприємців на предмет використання касових 

апаратів при здійсненні кожної операції малоймовірно.  

Так, за розрахунками експертів від 33% до 45% продажів підакцизної 

продукції кінцевим споживачам здійснюється без сплати акцизного податку з 

роздрібного продажу, а це мільярди гривень, які недоотримують місцеві 

бюджети. 

Мета статті полягає у дослідженні механізмів справляння акцизного 

податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, зокрема, нафтопродуктів 

та алкогольних напоїв, виявленні недоліків у їх адмініструванні та наданні 

пропозицій щодо вирішення проблемних питань.  

Виклад основного матеріалу. Акцизний податок – це непрямий податок 

на споживання підакцизних товарів (продукції), що включається до ціни таких 

товарів (продукції).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
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З 1 січня 2015 р. відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 71 – VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи» запроваджено акцизний податок з 

роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові 

вироби, нафтопродукти та інше паливо), ставки якого встановлюються за 

рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з ПДВ), 

у розмірі 5 % (пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу). 

Сплата здійснюється до місцевих бюджетів адміністративно-

територіальних одиниць, на території яких розташовані пункти продажу 

підакцизних товарів. Запроваджений з 1 січня 2015 року акцизний податок з 

реалізації в роздрібній торгівлі підакцизних товарів став одним із суттєвих 

резервів наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації. 

Процес адміністрування акцизного податку з пального розкритий на рис. 2, 

на якому умовно зображено схему сплати акцизного податку з пального 

виробником/імпортером/роздрібним торговцем (АЗС). 

Для порівняння скористаємося таким підакцизним товаром (продукцією), 

як алкогольні напої (рис. 1, на якому умовно зображено схему сплати акцизного 

податку з алкоголю виробником/імпортером/роздрібним торговцем). 

Виробники та імпортери алкогольних напоїв фактично сплачують акцизний 

податок при придбанні марок акцизного податку (хоча податкове зобов’язання 

з цього податку – не «роздрібного» – у них виникає відповідно за датою 

реалізації виробником згідно з пунктом 216.1 Податкового Кодексу України або 

за датою оформлення митної декларації імпортером згідно з пунктом 216.4 

Податкового Кодексу України).  

На всьому «маршруті» від них і до роздрібного торговця (через ланцюжок 

оптовиків) сума акцизного податку включається до ціни цього виду товару, але 

наслідки з додаткової сплати (доплати) акцизного податку до бюджету так ні в 

кого (крім виробника або імпортера) уже не виникають. І тільки на останньому 

етапі – роздрібної реалізації – у роздрібного продавця виникає зобов’язання 

сплатити запроваджений з 2015 року «роздрібний» акцизний податок з 

роздрібної реалізації підакцизного товару (за ставкою 5%) і подати відповідну 

декларацію. 

У виробника та імпортера пального (рис. 2) податкові зобов’язання зі 

«звичайного» акцизного податку виникають аналогічно зазначеному вище для 

алкоголю (рис. 1). Але при цьому важливо зауважити, що на відміну від 

реалізації алкоголю за кожним постачанням пального (на схемі – Оптовик 1) як 

виробник, так і імпортер зобов’язані скласти та зареєструвати в СЕАРП 

відповідну акцизну накладну (АН) із зазначенням у ній маси та обсягу 

реалізованого конкретному покупцю пального. 

 

https://i.factor.ua/law-24/section-124/article-10244
https://i.factor.ua/law-24/section-124/article-10244
https://i.factor.ua/law-24/section-124/article-10244
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Аналогічно по всьому ланцюжку постачання всі її ланки (Оптовик 1, 

Оптовик 2, АЗС) зобов’язані, у свою чергу, складати та реєструвати в СЕАРП 

свої акцизні накладні на відповідні обсяги реалізації пального. 

Зареєстровані постачальниками в СЕАРП акцизні накладні покупці можуть 

отримати звідти самостійно (в електронному вигляді).  

Тут важливо зазначити, що якщо між вихідними та вхідними обсягами (у 

літрах та кілограмах) пального у конкретного суб’єкта за даними СЕАРП вилізе 

«вершок», то з нього цьому платнику акцизного податку доведеться самому 

сплатити цей податок до бюджету (це стосується й АЗС). 

Крім того, конкретно для АЗС (або другого роздрібного реалізатора 

пального), оскільки зазначений «вершок» (між сумарними обсягами вихідних 

АН і вхідних АН відповідно) належить до обсягу пального, реалізованого в 

роздріб, то з такого «вершка» суб’єкту доведеться сплатити обидва акцизи – як 

«звичайний» (по ставках підпунктів 215.3.4 пунктом 216.1 Податкового 

Кодексу України ), так і «роздрібний» (за ставкою 0,042 євро за 1 л). 

І ще: що стосується АЗС – як кінцевої (роздрібної) ланки в ланцюзі, то так 

само, як магазин з алкоголю, АЗС заповнює і подає «роздрібний» розділ 

декларації акцизного податку. 

Акцизний податок є одним із податкових джерел наповнення державного 

бюджету з території Вінницької області. Динаміка надходжень цього податку 

представлена на рис.3. 

https://i.factor.ua/law-24/section-124/article-10242
https://i.factor.ua/law-24/section-124/article-10242
https://i.factor.ua/law-24/section-124/article-10242
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Рис. 3.  Динаміка надходжень акцизного податку до державного 

бюджету з території Вінницької області за 2015-2017 роки 

 

Так за 2017 рік до державного бюджету надійшло 36590 тис. грн. 

акцизного податку, що на 11911.6 тис. грн. або 48.2 %  більше, ніж за 2016 рік. 

 

Найбільшу питому вагу акцизного податку в загальній сумі акцизного 

податку у 2017 році мають: м.Вінниця – 94,8% та м.Хмільник – 1,7% (рис.4).  
 

 
 

 

 
 

Рис. 4. Питома вага акцизного податку окремих територій в загальній 

сумі  акцизного податку по Вінницькій області за 2017 рік 

 

 

За 2017 рік до місцевих бюджетів Вінницької області було зараховано 

435 026,4 тис. грн. акцизного податку, що на 54 286,4 тис. грн. або на 14,3 
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відсотка більше, ніж за 2016 рік. Співвідношення акцизного податку з 

роздрібного продажу підакцизних товарів за 2015-2017 роки наведені на Рис.5. 

Як бачимо, в умовах бюджетної децентралізації спостерігається ріст 

надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів області, в тому числі 

і акцизного податку. 

Однак, недосконалість механізму справляння та недостатній контроль за 

сплатою податку швидко сформувало зростаючий тіньовий сегмент.  
 

тис. грн.   

 
 

Рис. 5. Співвідношення акцизного податку з роздрібного продажу 

підакцизних товарів до надходжень загального фонду місцевих бюджетів 

Вінницької області за 2015-2017 роки 

 

Наявні колізії і недоліки законодавчого регулювання справляння цього 

податку є наступними: 

 - відповідно до норм Податкового кодексу акцизний податок не 

відноситься до місцевих податків. 

- база оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість) 

реалізованих через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів. 

Тобто базою оподаткування є сума собівартості + специфічна компонента 

акцизного податку + ПДВ. На це все нараховується ще й роздрібний акцизний 

податок. Фактично, це подвійне як мінімум і потрійне як максимум 

оподаткування, що суперечить основним принципам оподаткування. 

Тому логічною виглядає ініціатива щодо скасування акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 

оскільки зазначений податок може бути сплачений на етапі розмитнення або 

виробництва, а вже потім розподілений в місцеві бюджети. 
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Тому для того, щоб не витрачати кошти на адміністрування платників, що 

не дає належного результату слід отримувати податок на етапі імпорту або у 

виробника при першій реалізації. 

Саме тому Законом України від 20.12.2016 №1791 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» скасовано 

акцизний податок з роздрібного продажу з нафтопродуктів з одночасним 

збільшенням ставок акцизного податку з виробництва та імпорту 

нафтопродуктів.  

Змінами до Бюджетного кодексу передбачено перерозподіл 13,44% 

акцизного податку з виробництва та імпорту нафтопродуктів між бюджетами 

місцевого самоврядування. Даний перерозподіл здійснюється на підставі даних 

касових апаратів та обсягів реалізації нафтопродуктів згідно порядку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №96 від 8 лютого 2017 

року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів 

місцевого самоврядування». 

Постановою передбачено, що розподіл частини акцизного податку з 

пального між місцевими бюджетами здійснюється щоденно відповідно до 

часток для зарахування до місцевих бюджетів, визначених передбаченою 

порядком формулою. На перше півріччя 2017 року розміри таких часток 

відображені у додатку до постанови №96.  

Слід зазначити, що законодавством передбачено зарахування до місцевих 

бюджетів сум акцизного податку з пального у 2017 році у розмірі, не меншому, 

ніж фактичні надходження даного податку у 2016 році.  

Постановою КМУ № 726 від 20.09.2017 було внесено зміни до постанови 

№96 і додатком 2 визначено розміри часток для зарахування акцизного податку 

з пального у другому півріччі 2017 року.  

Аналогічна практика зарахування до бюджетів місцевого самоврядування 

акцизного податку з пального зберігається і у 2018 році. 28 лютого поточного 

року Кабінет Міністрів України схвалив Постанову №116 щодо зарахування 

частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 

територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого 

самоврядування у 2018 році. 

Крім того, Міністерством фінансів України 21 лютого 2017 року 

розроблено і оприлюднено проект закону щодо скасування роздрібного акцизу 

з реалізації тютюнових виробів. Механізм справляння і розподілу до місцевих 

бюджетів – аналогічний для торговців нафтопродуктами. Однак, до сьогодні 

даний законопроект не ухвалено. 

Висновки та пропозиції. Дослідження механізму справляння акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизними товарами, зокрема алкоголю та пального, визначивши наявні 

колізії і недоліки законодавчого регулювання адміністрування цього податку, 

можна стверджувати, що перегляд умов оподаткування акцизним податком з 

роздрібного продажу пального є доцільним та економічно обґрунтованим.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1791-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249781472
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249781472
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249781472
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/726-2017-%D0%BF/paran2#n2
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-zarahuvannya-77
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Включення роздрібного податку у склад основної ставки акцизу надало 

можливість отримувати кошти в бюджет орієнтовно на 1-2 місяці раніше, адже 

подолано значний часовий розрив між сплатою акцизного податку виробником 

або імпортером продукції та сплатою акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі пальним.  

Механізм розподілу даного акцизу між бюджетами підвищує ефективність 

сплати акцизного податку, а також забезпечує стабільні надходження до 

місцевих бюджетів. 

Існують різні погляди на потребу в даному податку. Деякі науковці 

стверджують, що його варто скасувати. Адже для суб’єктів господарювання 

скасування даного податку – це економія часу та спрощення адміністрування: 

звільнення від обов’язку складання та подання декларації акцизного податку 

(відповідного її розділу та додатку до неї) при здійсненні роздрібної реалізації 

нафтопродуктів. Справляння такого виду акцизу з роздрібного продажу не 

здійснюється в жодній країні. Такий механізм також не передбачено і 

директивами ЄС, зобов’язання щодо імплементації яких взяла на себе Україна у 

рамках Угоди про Асоціацію. 

Науковці, як проти скасування акцизного податку з роздрібного продажу 

нафтопродуктів визначають, що його скасування вплине на декілька моментів:   

1. зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та 

ввезеного на митну територію України пального відповідно до постанов №96 та 

№116 здійснюється до бюджету органу місцевого самоврядування, на території 

якого зареєстрований касовий апарат, а не за місцем розташування АЗС, в той 

час, як акцизний податок з роздрібного продажу пального у 2015-2016 році (до 

його скасування) зараховувався за місцем такого продажу. Внаслідок цього, 

деякі місцеві бюджети в Україні, в тому числі і у Вінницькій області, втратили 

можливість на компенсацію даних коштів з державного бюджету. 

Міністерством фінансів України виправлено дану ситуацію: постановою №96 

передбачено в останній робочий день грудня 2017 року перерахування кожному 

такому бюджету належної йому суми акцизного податку на рівні фактичних 

надходжень 2016 року. Однак, за таких обставин органи місцевого 

самоврядування не мали змоги профінансувати першочергові потреби через 

ненадходження акцизного податку з нафтопродуктів протягом всього 2017 

року. Дана проблема залишається актуальною і у поточному році; 

2. прийняття постанов щодо розподілу акцизного податку з нафтопродуктів 

та внесення змін до них як у 2017 році, так і у поточному році, відбувається 

через кілька місяці після закінчення півріччя. Так, протягом січня – лютого 

2017 року, липня – вересня 2017 року та січня – лютого 2018 року місцеві 

громади залишились без надходжень від цього податку і змушені були 

фінансувати чимало програм та заходів, відшукуючи додаткові джерела 

надходжень, щоб не допустити заборгованостей за захищеними статтями 

видатків. Через такий тривалий термін схвалення постанови кошти 

акумулюються на казначейських рахунках і зовсім не працюють, не 

використовуються, не вкладаються у роботи чи заходи і не приносять 

додаткових надходжень, не спрямовуються на фінансування життєво 
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необхідних програм. І це є проблемою, адже в деяких місцевих бюджетах 

частка надходжень даного податку у доходах загального фонду досягає 50% і 

більше. 

Для вирішення даних проблемних питань Уряду слід вжити всіх 

необхідних заходів щодо прийняття в подальшому постанов про зарахування 

частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну 

територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого 

самоврядування в найкоротші терміни після закінчення півріччя, а органам 

місцевого самоврядування слід проводити роз’яснювальну роботу з суб’єктами 

господарювання щодо реєстрації своїх касових апаратів на тій території, де 

здійснюється торгівля підакцизними товарами (пальним). Це сприятиме 

правильному та оперативному щоденному зарахуванню акцизного податку з 

пального до бюджетів органів місцевого самоврядування та дасть змогу 

місцевим бюджетам вчасно фінансувати свої першочергові потреби. 
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БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

У статті розглянуто механізм бюджетного відшкодування ПДВ в Україні. 

Розглядалися проблеми, пов’язані з механізмом відшкодування ПДВ, що 

суттєво знижують фіскальну ефективність даного податку. Визначено риси 

автоматичного відшкодування. 

Ключові слова: податок на додану вартість, бюджетне відшкодування, 

платники податку, автоматичне бюджетне відшкодування, перевірка.

 Вагоме місце у загальній системі оподаткування посідає податок на 

додану вартість (далі – ПДВ). Це пов’язано з тим, що цей податок охоплює 

переважну більшість суб’єктів господарювання, окрім того забезпечує значну 

частку податкових надходжень до державного бюджету України. Зважаючи на 

значимість ПДВ для наповнення бюджету, питання про підвищення 

ефективності його справляння завжди стояло на порядку денному не лише 

практиків, але й науковців. ПДВ впроваджено в Україні з 1992 року, і на 

сьогодні він є основним бюджетоутворюючим податком.   

Перш ніж перейти до викладу основного матеріалу, важливо хоча б у 

загальному підході торкнутися тих переваг, що забезпечили цьому податку 

популярність у багатьох країнах світу. Широка база оподаткування, яка 

включає не тільки товари, але й роботи і послуги сприяє вагомому зростанню 

доходів держави, які надходять до бюджету від цього податку. Вилучення 

податку на всіх етапах руху товарів сприяє рівномірному розподілу 

податкового тягаря між усіма суб’єктами підприємницької діяльності. 

Універсальні, тобто єдині, ставки полегшують як обчислення податку 

безпосередньо для платників, так і контроль державних податкових органів за 

дотриманням платіжної дисципліни.    

До переваг ПДВ також належать збільшення доходів держави при 

зростанні населення та його добробуту, а також можливість впливу держави на 

розвиток виробництва і сфери послуг. Одночасно відомі й ряд недоліків даного 

податку, головним з яких є його регресивний характер, що проявляється у 

відсутності безпосередньої залежності його обсягів від розміру доходів 

платників. Взагалі податки на споживання вважаються податками на бідних, а 

тому гостро засуджуються. Це пов’язане з тим, що групи осіб з низьким рівнем 

доходу в якості податку в ціні споживчих товарів сплачують більшу частку 

свого доходу порівняно  з високодохідними групами населення.Однак, 

внаслідок притаманних  ПДВ перевагам, він широко застосовується у країнах з 
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ринковою економікою та є обов’язковим у країнах ЄС, де давно завершилася 

дискусія на предмет доцільності справляння ПДВ на його користь. У загальній 

сумі податкових надходжень державного бюджету його сума у цих країнах 

коливається у межах 14 – 25%. В останні десятиліття його зростання у 

більшості країн супроводжувалося зменшенням частки податку на прибуток 

компанії.Однак існують «підводні камені», які стримують та нівелюють 

фіскальний ефект від його дії. Одним з них є бюджетне відшкодування ПДВ. 

Бюджет недотримує значні кошти, які потенційно є досить важливою статтею 

доходів, а у платників відволікаються з обігу їхні обігові кошти.   

Сутність бюджетного відшкодування полягає у можливості повернення 

платнику ПДВ частини суми сплаченого ним податку у зв’язку з надмірною 

сплатою його до бюджету. Відповідно до пп. 14.1.18 п. 14.1 ст.14 Податкового 

кодексу України (надалі – ПКУ) бюджетне відшкодування – це відшкодування 

від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження 

правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки 

платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за 

критеріями, визначеними у розділі 5 ПКУ.[5].      

 У вітчизняній літературі є значна кількість наукових праць, які 

присвяченні дослідженню формування та вдосконалення механізму 

бюджетного відшкодування ПДВ, а саме праці таких науковців: Андрущенко 

В.Л.[1], Василик О.Д[2]., Герасимук І.В.[3], Морозова Г.С.[4], Руденко Є.М., 

Соколовська А.М.[6]. Незважаючи на значну кількість досліджень з питань 

справляння та бюджетного відшкодування ПДВ, окремі питання відносно 

вдосконалення механізму бюджетного відшкодування цього податку, зокрема 

такої його новітньої форми як автоматичного відшкодування в Україні 

опрацьовані недостатньо. Отже, при бюджетному відшкодуванні платник ПДВ 

повинен мати від’ємне значення такого податку. Сума ПДВ, що підлягає 

бюджетному відшкодуванню або сплаті (перерахуванню) до Державного 

бюджету України, визначається як різниця між сумою  податкового 

зобов’язання звітного (податкового) періоду. При цьому за перший 

(податковий) звітний період сума від’ємного значення ПДВ, в разі відсутності 

податкового боргу, - зараховується до складу податкового кредиту наступного 

звітного (податкового) періоду, а за наявності податкового боргу – 

враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за 

попередні звітні(податкові) періоди.Платник  ПДВ у разі наявності від’ємного 

значення податку більше, ніж за один звітний період, та за відсутності 

податкового боргу з цього податку (у тому числі розстроченого або 

відстроченого), має право обрати один із видів бюджетного відшкодування 

ПДВ (загальний чи автоматичний) або на зарахування зазначеної суми коштів у 

зменшення податкових зобов’язань з ПДВ, що виникли протягом наступних 

звітних періодів.         

 Водночас, не всі платники ПДВ мають право на бюджетне 

відшкодування. Згідно з п. 200.5 ст. 200 Податкового кодексу, за загальним 

правилом, не мають права на отримання бюджетного відшкодуванняплатники 

ПДВ, які:          
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- були зареєстровані як платники ПДВ менш ніж за 12 календарних 

місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне 

відшкодування;             

- мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних 

місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.   

 Зазначені обмеження не застосовуються для нарахуванняподаткового 

кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основнихфондів. 

Також не має права на бюджетне відшкодування платник податку, який 

експортуєтовари (супутні послуги) за межі митної території України, отримані 

від іншого платника податку за договорами, які не передбачають переходу 

права власності на такі товари (супутні послуги). В даних правові дносинах 

право на отримання бюджетного відшкодування належить такому іншому 

платникові ПДВ. При цьому не включається до митної вартості товарів, які 

експортуються та підлягає включенню до бази оподаткування ПДВ за 

основною (базовою) ставкою комісійна винагорода, отримана платником ПДВ 

– експортеромвід такого іншого платника податку. Принагідно слід зазначити, 

якщо за результатами останнього податкового періоду особа, реєстрація якої як 

платника ПДВ була анульована, має право на бюджетне відшкодування, таке 

відшкодування відповідно до п. 184.9 ст. 184 Податкового кодексу надається, 

незалежно від того чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник 

ПДВ на дату отримання такого бюджетного відшкодування чи ні.  

 Для реалізації права на бюджетне відшкодування платник податків 

повинен подати органу державної податкової служби за місцем реєстрації: 

податкову декларацію, до якої додається розрахунок суми бюджетного 

відшкодування, а також оригінали митних декларацій (примірників 

декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі 

митної території України; - заяву про повернення суми бюджетного 

відшкодування (автоматичного бюджетного відшкодування), яка 

відображається у податковій декларації. 

При цьому до бюджетного відшкодування включаються виключно суми 

фактично сплаченого ПДВ отримувачем товарів (послуг) у попередніх 

податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг) або до Державного 

бюджету України. Сума нарахованого, проте не сплаченого ПДВ, становить 

залишок від’ємного значення ПДВ та є сумою податкового зобов’язання. 

Зазначене правило не застосовується у разі отриманняпослуг на митній 

території України від нерезидента. В такому випадку отримувач послуг має 

право на повернення суми податкового зобов’язання, включеного до податкової 

декларації за попередній період за отриманнівід нерезидента послуги. Залишок 

суми від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного 

відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового 

кредиту наступного податкового періоду.    

Між автоматичним та загальним порядком бюджетного відшкодування 

існують такі відмінності:         

-  у суб’єктному складі: право на автоматичне відшкодування ПДВ має 

вужче коло платників ПДВ, які відповідають чітко визначеним критеріям. 
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Зокрема, у п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу визначено спеціальні вимоги 

(критерії), за наявності яких платник ПДВ має право на автоматичне 

відшкодування ПДВ. Принагідно слід зазначити, що відповідні критерії, за 

їхнаявності, є підставою для проведення документальної виїзної позапланової 

перевірки платника ПДВ, щовизначені в Постанові Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим 

органам право проведення документальної позапланової перевірки платника 

податку на додану вартість для визначення достатності нарахування 

бюджетного відшкодування такого податку»;  

- у видах перевірок, за результатами проведення яких особа має 

можливість реалізувати право на бюджетне відшкодування, виключно 

камеральна перевірка – для автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ та 

камеральна та документальна виїзна позапланова перевірка – для загального 

порядку бюджетного відшкодування ПДВ;      

-  у строках проведення таких перевірок: а)камеральна перевірка при 

автоматичному відшкодуванні проводиться протягом 20 календарних днів. При 

цьому згідно з п. 200.20 ст. 200 Податкового кодексу, для визначення в 

автоматизованому режимі відповідності платника податку критеріям для 

одержання можливості реалізації права на автоматичне відшкодування ПДВ, 

органам державної податкової служби надається 15 календарних днів після 

граничного терміну подачі звітності; б)при загальному порядку бюджетного 

відшкодування камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних 

днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації. За 

наявності достатніх підстав для проведення документальної виїзної 

позапланової перевірки, орган державної податкової служби має визначити 

достовірність нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 

календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної 

перевірки;     

-за рішеннями, якіможуть бути прийняті органами державної податкової 

служби за результатами проведення перевірок платників податку на 

відповідність вимогам щодо бюджетного відшкодування та тим правовим 

наслідкам, до яких можуть привести такірішення: при автоматичному порядку 

бюджетного відшкодування, може бути прийнятоодне з таких рішень, а саме: а) 

щодо відповідності платника податку критеріям, визначеним для 

автоматичного бюджетного відшкодування, наслідкомякого є одержання 

платником ПДВ суми бюджетного відшкодування; б) не відповідність 

критеріям визначеним для автоматичного бюджетного відшкодування; в) 

відсутність права на автоматичне бюджетне відшкодування. Наслідком двох 

останніх рішень може бути або оскарження, за наявності підстав, такого 

податкового повідомлення або прийняття рішення платником ПДВ щодо 

подання заяви про застосування загального порядку бюджетного 

відшкодування. Призагальному порядку бюджетного відшкодування органи 

державної податкової служби можуть прийняти рішення або щодо права 

платника ПДВ на бюджетне відшкодування або про відсутність такого права. В 
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останньому випадку платник податків буде мати право тільки на оскарження 

такого рішення органу державної податкової служби; 

- у строках подання органом державної податкової служби органу 

Державної казначейської служби висновку із зазначенням суми бюджетного 

відшкодування: при автоматичному порядку – протягом трьох робочих днів 

після закінчення перевірки; при загальному порядку – у п’ятиденний строк 

(отже, 5 календарних днів) після закінчення строку проведення перевірки;  

- у строках, протягом яких органи Державної казначейської служби, 

перераховують суму коштівналежну до бюджетного відшкодування, визначену 

у висновку органів державної податкової служби на поточний рахунок 

платника ПДВ: при автоматичному порядку – протягом трьох операційних днів 

після отримання відповідного висновку, а при загальному порядку – протягом 

п’яти. При цьому суми податку, не відшкодовані платникам протягом 

зазначеного строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування 

ПДВ;       

- за визначеністю на рівні закону строків, протягом яких органи 

державної податкової служби повинні повідомити платника податків про 

відмову у бюджетному відшкодуванні. Для автоматичного порядку бюджетного 

відшкодування визначено, що орган державної податкової служби зобов’язаний 

протягом 17 календарних днівпісля граничного терміну подачі звітності 

направити платнику податку обґрунтоване рішення (податкове повідомлення) з 

наданням детальних пояснень та розрахунків за критеріями, яким не відповідає 

платник ПДВ. Якщо орган державної податкової служби у встановлений термін 

не надіслав платнику податку зазначеного повідомлення, вважається, що такий 

платник відповідає критеріям для одержання права на автоматичне бюджетне 

відшкодування податку. Отже, максимальний строк здійснення автоматичного 

відшкодування в Україні не повинен перевищувати 26 робочихднів.   

 У зв’язку із запровадженням Податкового кодексу механізм обчислення 

бюджетного відшкодування ПДВ став значно простішим та доступнішим для 

сприйняття як для податківців, так і для платників податків, що спричинило 

зменшення кількості помилок, допущених платниками податків при заповненні 

податкових декларацій з ПДВ. Разом із спрощенням механізму обчислення 

бюджетного відшкодування ПДВ Податковий кодекс ліквідував норми, які 

дозволяли використовувати платникам податків найбільш поширені схеми 

мінімізації податкових зобов’язань ПДВ та ухилення від оподаткування цим 

податком. Проте успішність автоматичного відшкодування ПДВ в майбутньому 

залежить не стільки від критеріїв, які встановлені законодавчо, скільки від 

кадрової політики влади та успішності проведення адміністративної реформи. 

Адже податок на додану вартість – це надійне джерело збільшення доходів 

державного бюджету, а тому вирішення питання його реформування є шляхом 

до створення ефективної податкової системи.     
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

У статті розглянуто сучасний стан міжбюджетних відносин в Україні, 

оцінено переваги та недоліки їх функціонування. Виявлено недоліки та чинники, 

що знижують ефективність регулювання міжбюджетних відносин на 

сучасному етапі розвитку України.Запропоновоно шляхи вирішення проблем 

міжбюджетних відносин в напрямку зміцнення доходної бази місцевих 

бюджетів 

Ключові слова: міжбюджетний трансферт, видатки, дотація, субвенція, 

збалансованість місцевих бюджетів, бюджетна система. 

Протягом останніх років система міжбюджетних відносин в Україні 

зазнала значних трансформацій – від традиційного безсистемного та 

необґрунтованого механізму міжбюджетного перерозподілу ресурсів до 

побудови ринкової системи бюджетного регулювання заснованої на 

ефективних методах та інструментах. 

Сьогодні система міжбюджетних відносин є однією з основних важелів 

всієї фінансової політики держави. Ефективність відносин між ланками 

бюджетної системи полягає в сприянні соціально-економічного розвитку 

територій та зростанні добробуту населення. Особливого значення при цьому 

набувають міжбюджетні відносини та надання трансфертів. Проте, незважаючи 

на тривалий розвиток та реформування системи міжбюджетних відносин, на 

сьогоднішній день в Україні існують проблеми, які мають системний характер 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2016_2_8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page29
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та потребують врегулювання. Саме це і робить міжбюджетну політику 

достатньо актуальною, щоб досліджувати та аналізувати її сучасний стан. 

Метою роботи є визначення сучасного стану міжбюджетних відносин в 

Україні,  виявлення недоліків та проблем та шляхи їх подолання. 

Сьогодні стану та розвитку міжбюджетних відносин в Україні приділяють 

велику увагу з огляду на постійні зміни, які відбуваються під час бюджетного 

регулювання в цій сфері. Зокрема, такі науковці, як Н. Артеменко, М.Артус, О. 

Василик, Т.Далєвська, А. Єпіфанов, А. Коломієць, В. Кравченко, І. Луніна, Л. 

Лисяк, В. Опарін, І. Сало, В.Степанова, С. Юшко, Я. Цимбаленко, А.Швецов, В. 

Швець зосерджуються на теоретичних аспектах організації та регулювання 

міжбюджетних відносин. В. Степанова приділяє увагу наявним проблемам та 

пропонує пропозиції щодо вдосконалення основних механізмів регулювання 

фінансових відносин між центральною владою й органами місцевого 

самоврядування[8, с.116]. Окремим аспектам розробки шляхів розвитку 

міжбюджетних відносин присвячені роботи О. Чернявського, В. Андрущенка, 

П. Мельника, В. Алієвої та інших. 

На сьогодні в Україні діє фінансова залежність регіонів від центру, 

непрозорість перерозподілу фінансових ресурсів між центром і регіонами, 

нестабільність джерел доходів органів місцевої влади і, як наслідок, проблема 

недостатності власних ресурсів для забезпечення виконання їхніх функцій. 

Останнім часом, це особливо актуально у зв'язку з розширенням повноважень, 

які надаються місцевим органам влади [1, с.27]. 

З прийняттям Бюджетного кодексу –в Україні  було проведено 

реформування міжбюджетних відносин, суть якого полягала в чіткому 

розмежуванні повноважень між учасниками бюджетного процесу, закріпленні 

відповідних доходних джерел фінансування видатків на довготривалій 

стабільній основі та застосуванні єдиних формульних підходів при визначенні 

міжбюджетних трансфертів, що сприяло впровадженню принципів 

Європейської хартії місцевого самоврядування в бюджетний процес. Для 

ліквідації розбіжностей у рівнях розвитку окремих територій на основі 

економічно обґрунтованого забезпечення місцевих органів самоврядування 

відповідними обсягами фінансових ресурсів в межах прийнятого фінансового 

плану здійснюється регулювання міжбюджетних відносин – щорічний 

плановий перерозподіл загальнодержавних централізованих фінансових 

ресурсів між ланками бюджетної системи[2, с.71]. 

Метою такого регулювання є забезпечення відповідності між 

повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами 

України за окремими бюджетами, і фінансовими ресурсами, які мають 

забезпечувати виконання цих повноважень. Регулювання міжбюджетних 

відносин здійснюється кожним представницьким органом щодо бюджетів 

нижчого рівня.  

До 2015 року в Україні діяла система міжбюджетних відносин, заснована 

на централізованій моделі бюджетного федералізму. Централізація фіскальних 

функцій держави обмежувала місцеві органи влади в реалізації основних 

функцій управління бюджетним процесом на місцях. Це проявлялося в їхній 
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залежності від державного бюджету внаслідок збереження пріоритетності 

нормативного методу розподілу бюджетних коштів і високої частки 

трансфертів у доходах місцевих бюджетів, що негативно впливало на розвиток 

міжбюджетних відносин у ринковій економіці.  

З 2015 р. у результаті змін у бюджетному та податковому законодавстві 

вперше за часів незалежності зроблено спробу децентралізувати систему 

міжбюджетних відносин. 28 грудня 2014 р. був ухвалений Закон про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, 

який повинен був сприяти бюджетній децентралізації. В цілому основні 

напрями реформи зводяться до таких пунктів:  

1) забезпечення бюджетної незалежності та фінансової самостійності 

місцевих бюджетів;  

2) стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних 

територіальних громад;  

3) закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів і 

розширення дохідної бази місцевих бюджетів;  

4) децентралізація видаткових повноважень і чіткий розподіл компетенцій, 

сформований за принципом субсидіарності;  

5) надання нових видів трансфертів і посилення відповідальності 

профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних 

галузях; 

 6) визначення нового механізму бюджетного регулювання та 

вирівнювання. 

Сучасна ситуація у сфері фінансового забезпечення регіонального 

розвитку доводить, що, незважаючи на дієві кроки, здійснені впродовж 

реформування бюджетної сфери, фінансова міцність органів місцевого 

самоврядування значною мірою залишається декларативною. Однією з вагомих 

проблем фінансового забезпечення регіонів є залежність місцевих бюджетів від 

загальнодержавних трансфертів. Тому здійснимо аналіз міжбюджетних 

трансфертів в Україні протягом 2015-2017 рр. 

 

Таблиця 1. Динаміка обсягів міжбюджетних трансфертів 2015-2017 рр. 

 
Передбачено 

розписом 

Касові видатки 

державного бюджету 

 

Відхилення 

2015 176 403, 86 174 195, 68 2 208, 17 98,75 

2016 196 743, 3 195 954, 41 788, 88 99,60 

2017 279 224, 16 272 941, 64 6 282, 52 97,75 

Розраховано автором на основі даних ДКСУ 

 

Як бачимо з табл.1 міжбюджетні трансферти мають тенденцію до 

зростання, це свідчить про те що у фінансовій політиці держави акценти 

робляться на надання можливості місцевим органам влади і самоврядування 

проводити власну стратегію витрачання коштів. Натомість є ризик витрачання 

коштів на вирішення некритичних суспільних проблем і незадоволення у 
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повній мірі соціальних потреб громадян.Також трансферти, які передбачені 

бюджетним розписом виконуються майже на 100%. 

У 2018 році обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з 

державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 278 995,9 млн. 

грн. 

Реверсна дотація перераховується в протилежному до базової дотації 

напрямку - з місцевих бюджетів до державного для горизонтального 

вирівнювання податкового потенціалу територій.Проаналізуємо надходження 

до Державного бюджету від реверсної дотації. 

 
Рис. 1. Надходження коштів до Державного бюджету від реверсної дотації 

 

З рисунку видно, що протягом аналізованих роківреверсна дотація 

зростає, це зумовлене тим, що доходи до деяких місцевих бюджетів 

збільшуються. У 2018 році реверсну дотацію до державного бюджету будуть 

перераховувати 169 місцевих бюджетів, в т. ч. 6 обласних бюджетів, 66 

бюджетів міст обласного значення, 47 районних бюджетів та 50 бюджетів 

об’єднаних територіальних громад. 

 Реалізація економічних перетворень у нашій державі, зміни, що 

виникають у бюджетній сфері, свідчать про недосконалість організації 

вітчизняної системи міжбюджетних відносин та існування низки проблем, 

зокрема:  

- трансферти з державного бюджету мають більшу частку відповідно до 

податкових надходжень до місцевих бюджетів; 

 - обмеженість повноважень у місцевих органів влади щодо наповнення й 

незалежності місцевих бюджетів тощо.  

Серед причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів 

слід назвати наступні:  

- неефективність державного фінансування сфери соціального захисту та 

соціального забезпечення, що пов’язано з необґрунтованим планування 

видатків;  
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- при прийнятті законів про державний бюджет України систематично 

зупиняється дія інших законів щодо надання пільг і гарантій, які є складовою 

конституційного права громадян на соціальний захист і достатній рівень життя;  

- застаріла та недосконала система пільг, а також від-сутність норм 

споживання або завищені норми споживання при наданні пільг. 

Збільшення доходів на місцевому рівні не мотивує їх до діяльності, а, 

навпаки, істотно знижує їхню самостійність та стабільність. Тому для зниження 

рівня фінансової залежності місцевих бюджетів потрібно забезпечити 

формування доходів місцевих бюджетів з урахуванням теpиторіальної 

приналежності податків. У такому разі жителі кожного регіону будуть 

зацікавлені платити вищi податки з метою отримання якісніших послуг.  

З метою підвищення контролю за використанням переданих з Державного 

бюджету України коштів у структурі трансфертів має зрости питома вага 

субвенцій як цільових коштів, використання яких спрямоване на фінансування 

конкретних об’єктів. У деяких випадках сума коштів, що вилучається з 

бюджетів-донорів, є несумісною з їх сумою у формуванні трансфертної 

складової доходів державного бюджету. Тому формульний підхід підрахування 

трансфертів містить у собі дискримінаційний механізм вирівнювання. Сучасна 

нормативна система міжбюджетних відносин характеризується відсутністю 

чіткого законодавчо закріпленого розподілу функціональних повноважень між 

органами державної влади та місцевого самоврядування [3, с.10] 

Українське суспільство та держава потребують змін у системі державного 

регулювання економіки країни. Вже багато років триває процес формування 

оптимальної системи міжбюджетних відносин з метою приведення у 

відповідність делегованих місцевим органам повноважень і виділених для їх 

виконання фінансових ресурсів, використання оптимального механізму 

розподілу бюджетних трансфертів між регіонами, надання більшої відкритості 

та публічності, створення умов для економії місцевих бюджетних видатків і 

стимулів для перевиконання місцевих бюджетів та розвитку територій. Є певні 

позитивні успіхи, але реформування не завершено. Становлення системи 

міжбюджетних відносин відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх 

факторів; змінюються умови, природа та форма міжбюджетних відносин, що 

потребує адекватних коригуючих заходів щодо забезпечення ефективності їх 

функціонування в умовах динамічних змін [9, с.126]. 

Проаналізувавши основні проблеми системи міжбюджетних трансфертів в 

Україні, можна запропонувати напрями вдосконалення їх функціонування, 

зокрема:  

− зменшити дотаційність за умови збільшення власної дохідної бази 

місцевих бюджетів, до того ж підвищення частки власних доходів сприятиме 

зростанню самостійності, незалежності й децентралізації органів місцевого 

самоврядування;  

− застосувати прямі розрахунки за міжбюджетними трансфертами між 

Державним бюджетом України та бюджетами територіальних громад усіх 

рівнів;  
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− вжити заходів щодо об’єднання невеликих aдміністративно-

територіальних одиниць, бо наповненість бюджетів та якість управління 

фiнансовими ресурсами у таких укрупнених oдиницях місцевого 

самоврядування значно пoліпшуються [10, с.93] 

Отже, механізм застосування міжбюджетних трансфертів, що реалізується 

через сукупність інструментів та системи інституційно-правових структур, є 

перерозподілом фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи та має на 

меті стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

Метою запровадження системи фінансового вирівнювання є забезпечення 

ефективного виконання повноважень щодо надання суспільних послуг їх 

споживачам, при цьому систему фінансового вирівнювання формують 

трансферти вирівнювання на виконання делегованих органам місцевого 

самоврядування та місцевим органам державної влади повноважень. Отже, 

можна зробити висновок про підвищення бюджетної та фінансової 

самостійності місцевих бюджетів. Базова дотація матиме компенсаторний 

характер та забезпечуватиме вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб, 

податком на прибуток). 
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І.О. Водзінська  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

У статті автором доведено рівень децентралізація влади, що буде 

виражатися у ступені фінансової самостійності органів місцевого 

самоврядування багато в чому залежить від особливостей організації системи 

міжбюджетних відносин.  

Ключові слова: міжбюджетні відносини, децентралязація, фінансова 

спроможність, територія, бюджет 

Головною ознакою демократичної держави – є відповідальність 

державних та місцевих органів влади за забезпечення соціально-економічного 

розвитку країни та окремого регіону. З метою найповнішого задоволення 

потреб громадськості з урахуванням принципу субсидіарності влада має бути 

наближеною до кожного громадянина. У зв’язку з цим актуальною є передача 

повноважень і пов’язаної з ними відповідальності за розвиток регіонів від 

центрального уряду до органів регіонального та місцевого самоврядування. 

Одним з основних інструментів реалізації таких повноважень є фінансовий 

механізм та бюджет. Однак досі в Україні не вдалося вирішити завдання 

використання бюджету як знаряддя активного впливу на економічні процеси на 

регіональному рівні, стимулювання розвитку підприємництва, залучення 

інвестицій в економіку регіонів, пріоритетного розвитку депресивних та 

проблемних територій. 

У сучасних наукових дослідженнях вітчизняних вчених багато уваги 

приділяється окремим аспектам фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування. Крізь призму теорії державних фінансів ці питання висвітлені 

у працях О. Д. Василика, В. М. Федосова. Теоретичні засади організації 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування в контексті теорії 

місцевих фінансів та міжбюджетних відносин аналізуються у працях Л. М. 

Зайцевої, В. І. Кравченка, І. О. Луніної, С. В. Слухая, М. Г.Чумаченка; на 

підставі теорії та практики становлення бюджетної системи України – в 

роботах С. А. Буковинського, О. П. Кириленко, В. М. Опаріна, К. В. Павлюка; 

місцевих податків і зборів в Україні – О. Д. Данилова, О. О. Сунцової. Окремі 

питання організації місцевого самоврядування висвітлені у працях І. В. 

Бурковського, В. М. Гончарова, В. В. Дорофієнка, М. М. Єрмошенка, В. В. 

Зайчикової та ін. 
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Бюджет є дієвим інструментом в руках як центральних, так і місцевих 

органів влади, за допомогою якого вони можуть стимулювати розвиток 

соціально-економічних процесів у країні в цілому і на окремих територіях 

зокрема. Бюджетний механізм має будуватися таким чином, щоб, з одного 

боку, забезпечувати можливість місцевої влади активно впливати на розвиток 

підвідомчих територій, а з іншого – слугувати уряду активним знаряддям 

ліквідації територіальних диспропорцій соціально-економічного розвитку 

регіонів [8]. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває, з одного боку, вимога 

децентралізації бюджетної системи і передачі в розпорядження місцевих та 

регіональних органів влади достатніх власних фінансових ресурсів для впливу 

на регіональний розвиток; з іншого боку – узгодженість міжбюджетних 

стосунків та створення механізмів пріоритетного розвитку так званих 

депресивних і проблемних територій. На жаль, ні перше, ні друге завдання в 

Україні не реалізоване. Відповідного механізму формування місцевих бюджетів 

як основного важелю впливу на соціально-економічні процеси в межах 

підвідомчих місцевим органам влади територіях ще досі не створено. А існуюча 

бюджетна система не сприяє вирішенню завдань регіональної політики. 

Незважаючи на ряд докорінних змін, вона багато в чому зберігає застарілі 

підходи часів командно-адміністративної економіки, які зумовлюють 

невідповідність цієї системи вимогам сьогодення [2]. 

Саме завдяки мобілізації й витрачанню бюджетних коштів із місцевих 

бюджетів складаються певні фінансові взаємовідносини органів місцевого 

самоврядування з підприємствами, установами, організаціями, розташованими 

на їх території, і населенню даної території. Між місцевими бюджетами різних 

рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають 

фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для 

забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету. 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», щорічні 

Закони «Про Державний бюджет України на поточний рік», а також 

Податковий кодекс України утворили правове поле, в рамках якого протікає 

бюджетний процес. 

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування 

самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві 

бюджети [7]. Право самостійно використовувати місцевими органами влади 

відповідні бюджети як засіб регулювання економічних і соціальних процесів на 

підвідомчих територіях встановлено статтею 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Так, зокрема, місцеві органи влади згідно з цим 

законом самостійно визначають напрями використання коштів місцевих 

бюджетів відповідно до закону [7], мають право самостійно встановлювати 

додаткові пільги з оподаткування в межах тих коштів, які надходять до їх 

бюджетів, ставки місцевих податків та зборів. Спроможність органів місцевого 

самоврядування впливати на економіку за допомогою бюджету визначається 

передусім тим, які саме важелі надані цим органам законом. 
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Мова йде про передачу місцевим бюджетам певних дохідних джерел, які 

місцеві органи влади можуть використовувати з метою стимулювання 

економічної активності підприємницького сектору на підвідомчих територіях. 

Але самостійність місцевих бюджетів, що нормативно закріплена у правовому 

полі має лише декларативний характер, – слабо реалізується на практиці і 

відповідальність місцевих органів влади за слабкий соціально-економічний 

розвиток підвладних ним територій. 

На сучасному етапі розвитку економіки України, особливо у кризовий 

період, міжбюджетні відносини є важливим інструментом удосконалення 

фінансових відносин між центральними та місцевими органами влади, дієвим 

чинником економічного, політичного та соціального розвитку регіонів держави. 

Згідно з ч. 1 ст. 81 БК України міжбюджетні відносини – це відносини 

між державою та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних 

бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, 

передбачених Конституцією України та законами України. А метою 

регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між 

повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами 

України за бюджетами та ресурсами. 

Міжбюджетні відносини включають відносини, що стосуються [2]: 

– фінансового вирівнювання бюджетної забезпеченості територіальних 

громад; 

– розподілу повноважень щодо встановлення окремих видів надходжень 

до місцевих бюджетів, накопичення та управління бюджетними коштами, зміни 

коефіцієнтів вирівнювання; 

– розмежування повноважень щодо виконання бюджетів за видатками з 

приводу фінансування окремих галузей економіки, соціально-економічних 

програм, об’єктів інфраструктури; 

– встановлення прав та виконання обов’язків кожного з суб’єктів 

міжбюджетних відносин, притягнення до відповідальності за вчинені 

правопорушення щодо бюджетного законодавства. 

Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і видатків між 

різними рівнями бюджетної системи, що здійснюється відповідно до наданих 

законодавством повноважень як державних, так і місцевих органів влади. Але 

на практиці єдині засади такого розмежування для бюджетів одного рівня не 

дають можливості збалансувати їх інтереси, що зумовлено такими причинами: 

– рівнем урбанізації та щільності населення адміністративних утворень; 

– різним рівнем регіонального економічного розвитку галузей економіки;  

– різноманітністю географічного розташування та природно-кліматичних 

умов, що мають місце на певній території; 

– рівнем розвитку соціальної, транспортної тощо [5, c. 55–56]. 

Ці відносини виникають і функціонують у системі державного 

управління по вертикалі, а вихідні передумови регламентують обсяги 

функціональних обов’язків і завдань кожного з рівнів публічної влади. 

Взаємодію і співпрацю між ними здійснюють на партнерських засадах з огляду 

на фінансові можливості кожного з регіональних утворень. Міжбюджетні 



 

53 

 

відносини є важливою складовою бюджетної системи та відображають систему 

зв’язків між органами влади різних рівнів відносно організації внутрішніх 

(щодо бюджетної системи), потоків ресурсів під час горизонтального та 

вертикального бюджетного вирівнювання, якому передує розподіл 

повноважень між рівнями влади та управління і відповідне формування власної 

доходної бази кожної складової бюджетної системи, а також розмежування 

закріплених доходів. Об’єктивна необхідність у реалізації міжбюджетних 

відносин полягає у вимушеності здійснення горизонтального вирівнювання 

фінансових можливостей (тобто між адміністративно-територіальними 

одиницями одного рівня через нерівномірність бюджетних надходжень з 

причин різного соціально-економічного розвитку) та вертикального 

вирівнювання (внаслідок розподілу повноважень між різними органами влади 

по вертикалі). 

Адже рівень децентралізація влади, що буде виражатися у ступені 

фінансової самостійності органів місцевого самоврядування багато в чому 

залежить від особливостей організації системи міжбюджетних відносин. Метою 

відносин є забезпечення гарантованого рівня надання суспільних благ на всій 

території країни, але ефективність відносин між ланками бюджетної системи 

залежить від сприяння соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіального утворення та зростання добробуту населення, а не лише від 

рівня збалансування наповнення місцевих бюджетів із застосуванням 

процедури бюджетного вирівнювання. Міжбюджетні відносини виконують 

функцію розподілу дохідних джерел та видаткових повноважень між ланками 

бюджетної системи.  

Ці відносини виникають і функціонують у системі державного 

управління по вертикалі, а вихідні передумови регламентують обсяги 

функціональних обов’язків і завдань кожного з рівнів публічної влади. 

Взаємодію і співпрацю між ними здійснюють на партнерських засадах з огляду 

на фінансові можливості кожного з регіональних утворень. Міжбюджетні 

відносини є важливою складовою бюджетної системи та відображають систему 

зв’язків між органами влади різних рівнів відносно організації внутрішніх 

(щодо бюджетної системи), потоків ресурсів під час горизонтального та 

вертикального бюджетного вирівнювання, якому передує розподіл 

повноважень між рівнями влади та управління і відповідне формування власної 

доходної бази кожної складової бюджетної системи, а також розмежування 

закріплених доходів. Об’єктивна необхідність у реалізації міжбюджетних 

відносин полягає у вимушеності здійснення горизонтального вирівнювання 

фінансових можливостей (тобто між адміністративно-територіальними 

одиницями одного рівня через нерівномірність бюджетних надходжень з 

причин різного соціально-економічного розвитку) та вертикального 

вирівнювання (внаслідок розподілу повноважень між різними органами влади 

по вертикалі). 

Адже рівень децентралізація влади, що буде виражатися у ступені 

фінансової самостійності органів місцевого самоврядування багато в чому 

залежить від особливостей організації системи міжбюджетних відносин. Метою 
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відносин є забезпечення гарантованого рівня надання суспільних благ на всій 

території країни, але ефективність відносин між ланками бюджетної системи 

залежить від сприяння соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіального утворення та зростання добробуту населення, а не лише від 

рівня збалансування наповнення місцевих бюджетів із застосуванням 

процедури бюджетного вирівнювання. Міжбюджетні відносини виконують 

функцію розподілу дохідних джерел та видаткових повноважень між ланками 

бюджетної системи. Основними складовими системи міжбюджетних 

взаємовідносин є: 

– розмежування бюджетних видатків згідно з розподілом повноважень 

між органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

– забезпечення бюджетів достатніми ресурсами для виконання ними 

відповідних функцій і завдань; 

– підтримка «бідних» територій за рахунок вилучення коштів у відносно 

«багатих»; 

– різні форми відносин, які виникають у процесі виконання бюджетів. 

Міжбюджетні відносини є досить складним явищем, яке можна 

охарактеризувати в розрізі правових, економічних та політичних аспектів. 

Аспект економічний – відносини між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування з приводу формування та використання 

фінансових ресурсів включають: розподіл доходів та видатків між рівнями 

бюджетної системи; визначення трансфертів, що передаються з державного 

місцевим бюджетам і навпаки; організацію контролю за витрачанням коштів 

державного та місцевих бюджетів [9, c. 104]. Правовий аспект – міжбюджетні 

відносини виникають в країнах, де нормативна база передбачає розмежування 

повноважень між державними та місцевими органами влади, щодо визначення 

сфери їх спільних повноважень і делегування деяких з них органам місцевого 

самоврядування: стосовно надання суспільних послуг, їх фінансування; 

розподілення доходів між державним та місцевими бюджетами; визначення 

політики держави у сфері бюджетного вирівнювання. Політичний аспект – 

пов’язаний зі специфікою організації державної влади в країні, реалізацією 

державних та місцевих інтересів, прийняття  законодавчих актів, які б 

максимально збалансовували державні та місцеві інтереси [9, c. 104]. 

Також безумовним є те, що сучасна система міжбюджетних відносин 

повинна функціонувати згідно з відповідними теперішнім умовам принципами. 

А саме: 

– економічної ефективності (стимулювання органів державної влади 

різних рівнів в проведенні структурних реформ, підтримуванні конкурентного 

середовища; забезпечення сприятливого інвестиційного та підприємницького 

клімату; зростання доходів населення, економічного розвитку регіонів); 

– бюджетної відповідальності (управління державними фінансами в 

інтересах громадян при максимально ефективному використанні фінансових 

ресурсів відповідних регіонів для надання суспільних послуг; прозорості і 

підзвітності бюджетної політики; збалансованості бюджетного процесу; 

підвищення взаємної відповідальності органів влади різних рівнів при розробці 
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та реалізації бюджетної політики); 

– соціальної справедливості (рівний доступ громадян незалежно від місця 

їх мешкання до суспільних послуг і соціальних гарантій); 

– політичної консолідації (досягнення суспільної згоди в проблемах 

розподілу між органами влади різних рівнів фіскальних повноважень; 

створення умов для ефективного виконання органами влади і місцевого 

самоврядування своїх функцій; сприяння розвитку громадянського 

суспільства); 

– територіальної інтеграції (забезпечення єдності бюджетної системи, 

запобігання виникненню і пом’якшення диспропорцій регіонального розвитку, 

зміцнення територіальної цілісності країни) [4]. 

Таким чином, проаналізувавши характеристику наведених вище 

принципів, логічним є те, що при їх дотриманні можливим є забезпечення 

єдиного функціонування системи міжбюджетних відносин країни, яка 

внаслідок ефективного управління та реформування здатна забезпечити 

економічне зростання й розвиток як всіх регіонів держави загалом так і 

кожного окремо. 

Бюджетування вважається одним з найскладніших секторів місцевого 

управління. Це пояснюється не тільки спеціальними знаннями, які повинен 

мати спеціаліст у цій галузі. На відміну від багатьох галузевих напрямків, які на 

догоду політичній кон’юнктурі можуть бути віддані в управління 

«новоспеченим» політичним керівникам, фінанси залишаються політично 

нейтральними. Високий рівень розвиненості спеціального законодавства, що 

базується на практиці управління публічними фінансами протягом декількох 

століть, багаторівнева система жорсткого контролю, скрупульозність, 

порівняна з педантичністю педагога – зумовили, зрештою, рівень поваги до 

роботи фінансиста, що деколи межує з захопленням, як до священнодійства. 

Місцевий бюджет готується виключно виконавчим органом місцевого 

самоврядування. Причому, хоча в новому Бюджетному кодексі немає прямої 

вимоги, що доходи першого кошика повинні відповідати показникам, 

визначеним у державному бюджеті, однак у ст. 116 така невідповідність 

зафіксована в переліку бюджетних правопорушень. 

Резюмуючи зазначене, необхідно зауважити, що місцеві бюджети є 

базовим інститутом в становленні фінансової основи місцевого 

самоврядування. 

Проблемою існуючої бюджетної системи, на нашу думку, є відсутність 

стимулу в місцевих органів влади щодо нарощування власного дохідного 

потенціалу, адже існуючий формульний підхід до розрахунку міжбюджетних 

трансфертів і закріплення розрахункових індексів відносної 

податкоспроможності на 3 роки [1] докорінно не змінить ситуацію, адже 

вилучення додаткових власних доходів шляхом перерахунку обсягів 

міжбюджетних трансфертів все одно має місце, хоч і по закінченню трирічного 

періоду. 

На нашу думку, проблема підвищення відповідальності місцевої влади за 

регіональний розвиток, децентралізація бюджетної системи, підвищення 
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стимулів місцевої влади щодо активного впливу на розширення податкової бази 

в регіоні може бути вирішена шляхом перегляду положень Бюджетного 

кодексу України щодо розмежування доходів між рівнями бюджетів та передачі 

в розпорядження місцевої влади додаткових дохідних джерел. Таким джерелом 

може бути податок на прибуток підприємств. Окрім, власне, суттєвого 

збільшення доходів місцевих бюджетів та зменшення їх залежності від 

трансфертів з державного бюджету, це, по-перше, дозволить місцевій владі 

активно використовувати бюджет як інструмент впливу на економічний 

розвиток; по-друге, слугуватиме надійним «зворотнім зв’язком» економіка 

регіону – місцева влада (економічний спад призводитиме до зменшення доходів 

місцевих бюджетів, економічний ріст – навпаки), адже більшість дохідних 

джерел, нині закріплених за місцевими бюджетами напряму не пов’язані з 

результатами функціонування економічних суб’єктів. 

Органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення 

економічного та соціального розвитку на своїй території. У статті 43 

Конституції України зазначено, що місцеві органи самоврядування управляють 

майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-

економічного й культурного розвитку і контролюють їх виконання; 

затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і 

контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно 

до закону; утворюють, реорганізовують і ліквідують комунальні підприємства, 

організації, установи [3]. 

Серед основних ознак місцевих бюджетів, які характеризують їх у якості 

окремої складової загальної системи економічних відносин, можна виділити: 

– нормативне закріплення сфери дії місцевих бюджетів здійснюється не 

тільки БК України, а й іншими нормативними актами, зокрема: ПК України, ЗУ 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про фінансове забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування» (до 01.01.2015 р.); Постанова 

КМУ «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» (до 

11.02.2015 р.) тощо. 

– завдяки концентрації фінансових ресурсів місцевого самоврядування на 

території певної громади виникає можливість державного регулювання 

регіонального соціально-економічного розвитку; 

– на формування дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування 

впливає економічний потенціал адміністративно-територіального утворення, 

що залежить від фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, 

зростання підприємницької активності; рівня доходів домогосподарств; 

– учасниками бюджетних відносин є, з одного боку, місцеві органи влади, 

а з іншого – підприємства, установи, організації та населення територіального 

утворення; 

– відбувається надходження кошт до місцевих бюджетів від платників 

податків, з подальшим їх перерозподіленням на утримання бюджетних установ; 

– наявність особливої структури побудови місцевих бюджетів, яка залежить від 

адміністративно-територіального устрою країни та можливості кожної громади 

формувати власні бюджети, які є фінансовою основу їх утримання. 
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Для місцевих бюджетів встановлено фінансові нормативи бюджетної 

забезпеченості, які коригуються відповідними коефіцієнтами, що враховують 

відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від: 

– кількості населення та споживачів соціальних послуг; 

– соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та 

інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Згідно зі ст. 95 Конституції України, бюджетна система України 

будується на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного 

багатства між громадянами і територіальними громадами, місцеві бюджети є 

формою утворення та використання бюджетних ресурсів, інструментом 

фінансового забезпечення і регулювання соціально-економічного розвитку 

регіону. 

В умовах ринкової економіки роль місцевих бюджетів зростає, але 

змінюються форми та методи їх впливу на соціально-економічний розвиток 

адміністративно-територіальної одиниці. 

При визначенні поняття «місцевий бюджет» найбільш поширене їх 

трактування як основного елемента системи «територіальних», 

«муніципальних» чи «місцевих» фінансів [6, c. 178]. В пункті 26 статті 2 

Бюджетного кодексу України приведено таке їх визначення: «місцеві бюджети 

– бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети 

районів у містах та бюджети місцевого самоврядування»; пунктом 2 цієї ж 

статті до останніх віднесено «бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст 

та їх об’єднань» [1]. 

Критерієм віднесення бюджету до категорії місцевих є форма 

самоорганізації населення, а не приналежність до певної територіальної 

громади. Специфіка місцевих бюджетів, полягає перш за все, як в 

економічному сенсі (закріпленні певних видів доходів за місцевими 

бюджетами), так і в організаційному (розмежуванням повноважень між 

державними органами влади та місцевими), останні залежать від системи 

державного устрою держави. Відповідно до ст. 2 Конституції, Україна є 

унітарною державою, що свідчить про неможливість надання суверенітету 

адміністративно-територіальним одиницям. Про це свідчить норма абз.1, п. 1, 

ст. 82 БК України, де вказано, що видатки на забезпечення конституційного 

ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також 

інші передбачені цим законодавством не можуть бути передані на виконання 

місцевому самоврядуванню [1]. 

Унітарний устрій побудови держави саме й забезпечує виконання одного 

з принципів, на якому будується бюджетна система – принципу єдності, що 

забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним 

регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, 

єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку та 

звітності (абз. 1, п. 1, ст. 7 БК України [1]). 

Але особливістю побудови бюджетної системи є й наділення органів 

місцевого самоврядування матеріальною і фінансовою основою у вигляді 
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рухомого та нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, інших кошт, землі, 

природних ресурсів, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об’єктами їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад (п. 3, ст. 16 Закону [7]), що є 

необхідним для виконання покладених на них повноважень, щодо 

затвердження програм соціально-економічного, культурного розвитку та 

контроль за їх виконанням; затвердження бюджетів відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць; встановлення місцевих податків та 

зборів; забезпечення проведення місцевих референдумів; утворення, 

реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організацій та установ; 

вирішення інших питань місцевого значення. 

Виконання таких повноважень є відображенням законодавчо 

закріпленого принципу субсидіарності – розподілу видів видатків між 

державним та місцевими бюджетами, за для надання гарантованих, якісних 

послуг їх безпосередньому споживачеві. 

Отже, можна зробити висновки, що ресурсному забезпеченню місцевих 

бюджетів притаманна складна система відносин, що забезпечують виконання 

як власних, так і делегованих державою повноважень. 

Доцільно переглянути існуючий підхід до визначення розмірів 

міжбюджетних трансфертів, який повинен враховувати, перш за все, намагання 

регіонів щодо зміцнення власної фінансової основи завдяки впровадженню 

нових податків та зборів, розширення бази оподаткування, скасування 

неефективних пільг. Такий підхід повинен бути розроблений таким чином, щоб 

унеможливлювати вилучення приросту доходів при перегляді індексів 

податкоспроможності територіальних громад. 

Державна регіональна політика, що полягає у використанні фінансових 

інструментів впливу на регіональний розвиток, повинна бути спрямована не 

тільки на фінансову підтримку депресивних регіонів, але й на підвищення 

мотивації останніх до активізації розробки методів стимулювання 

підприємницької активності господарюючих суб’єктів, нарощування обсягів 

виробництва та пошуку нових джерел, посилення фінансової основи місцевого 

самоврядування. Подальше реформування бюджетної системи має бути 

спрямоване на активну реалізацію політики децентралізації. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ДЕПОЗИТНИХ 

РИНКІВ РІЗНИХ КРАЇН 

У статті автором досліджено системи страхування депозитів в залежності 

від способів участі банків в них. Розкрито ключові реформи Європейської 

схеми страхування депозитів, виходячи із прес-релізу Європейської комісії. 

Досліджено тенденції функціонування депозитних ринків іноземних країн 

Ключові слова: банк, депозитний ринок, долоризація, фонд гарантування 

вкладів, обов’язковий резер 

Постановка проблеми. Сьогодні, в період панування ринкової економіки 

у світі, на перший план виходить ефективність управління фінансовими 

потоками та узгодженість дій між існуючими фінансовими інститутами. Саме 

на депозитний ринок покладено таку місію. Тому дослідження зарубіжного 

досвіду функціонування та розвитку депозитного ринку, його складових на 

сьогоднішній день є досить актуальним. 

Ціллю статті є дослідження основних складових депозитного ринку в 

зарубіжних країнах. 

Зазначеній проблематиці присвячені роботи таких вітчизняних науковців, 

як О. В. Абакуменко, Т. А. Васильєва, О. Й. Гірна, Ж. М. Довгань, О. В. 

Дзюблюк, Б. С. Івасів, С. В. Лєонов, О. С. Любунь, О. В. Радченко, Т. Г. 

Савченко, І. О. Школьник та ін. Проте нестабільність як економічної, так і 

політичної ситуації в державі зумовлюють постійну актуальність теми і 

необхідність досліджень у цій сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійний розвиток і 

підтримка депозитного сектору в розрізі функціонування банківської системи 

загалом має важливе значення для забезпечення ефективної банківської 
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діяльності. Окрім ресурсної функції, яку виконує депозитний ринок (ДР), він 

також є індикатором надійності всієї банківської системи. Кон’юнктура ДР в 

даному контексті є його каркасом, який вибудовується під впливом 

різноманітних внутрішніх та зовнішніх чинників. Виділимо основні тенденції 

функціонування сучасних депозитних ринків різних країн та регіонів. 

В контексті останньої глобальної фінансово-економічної кризи 2008 – 

2009 рр. та затяжного посткризового періоду в деяких країнах актуалізується 

проблема налагодження системи страхування депозитів, тобто налагодження 

системи їх гарантування. В залежності від рівня розвитку економіки в країні, а 

також специфіки ведення банківського бізнесу залежить організація системи 

страхування депозитів. Двоє вчених, Аслі Деміргук-Кунт та Толга Собасі (Asli 

Demirguc-Kunt, Tolga Sobaci, 2001) [8] провели глобальне дослідження 

основних характеристик систем гарантування депозитів в 71 країні світу. В 

результаті проведеного дослідження було отримано зведену таблицю таких 

змінних: тип фонду або іншого органу, який забезпечує систему гарантування 

депозитів (явний, тобто легалізований будь-яким державним органом, або 

неявний), дата створення або перегляду діяльності фонду, змінні «покриття» 

(мається на увазі особливості відшкодування коштів фондами гарантування 

депозитів – максимальна та мінімальна сума відшкодувань на одного 

вкладника, можливість перестрахування вкладника), змінні, які відображають 

ресурси, які лежать в основі системи гарантування депозитів (типи фондів, 

обсяг річних виплат, джерела походження ресурсів тощо), адміністративні та 

управлінські змінні (адміністративна форма власності фонду гарантування та 

вид участі в ньому). 

В термінології існуючих систем страхування депозитів в залежності від 

способів участі банків в них розрізняють імпліцитну (неявну) та експліцитну 

(явну) системи захисту вкладів. Різниця цих систем полягає в тому, що для 

імпліцитної системи страхування вкладів банки не мають здійснювати 

обов’язкових резервів з метою страхування коштів вкладників у кризовий 

момент. Будь-які компенсаційні відшкодування здійснюються урядом країни, 

який уже виходячи із власних міркувань приймає рішення відносно 

компенсаційної суми, а також про подальше ведення діяльності проблемним 

банком. 

Експліцитна система страхування депозитів передбачає існування 

обов’язкових відрахувань банків на користь фондів гарантування вкладів. З 

огляду на ступінь ризикованості банківської діяльності, а особливо в період 

кризи, імпліцитна система не забезпечує стовідсоткову гарантію того, що всі 

вкладники зможуть повернути свої вкладення. У зв’язку із цим все більше країн 

переходять на експліцитну форму гарантування депозитів. Однак, не дивлячись 

на всі ці ризики, ще не в усіх країнах встановлено експліцитну систему 

страхування депозитів. 

Одним із важливих нюансів експліцитної системи гарантування депозитів 

є ситуація переоцінки (недооцінки) суми відшкодування депозитів, у результаті 

чого можуть бути відповідно або ж переоцінені, або недооцінені цілий ряд 

ризиків, пов’язаних із тим чи іншим банком. Тому багато науковців намагалися 
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прослідкувати залежність між типом системи гарантування вкладів та 

ризикованістю банківської діяльності. 

Так, Люк Лівен (Luc Leaven, 2002) [11] у своїй роботі на основі підходу 

Мертона [12] досліджував проблему залежності між витратами на страхування 

вкладів для різних систем страхування та країн з відмінним рівнем 

економічного розвитку. Крім того, в цьому дослідженні було також виявлено 

зв’язок між рівнем ризику і формою власності банку, його розміром і ростом 

кількості кредитів. 

У результаті проведеного дослідження на прикладі 14 країн в 90-х роках 

ХХ ст. було визначено, що банки, з висококонцентрованою приватною 

власністю є більш схильними до ризику ніж банки з роздробленою часткою 

власності. Що стосується типу системи страхування депозитів, то було 

підтверджено гіпотезу відносно прямої залежності між витратами на 

страхування депозитів (чи то за імпліцитною, чи за імпліцитною системами) та 

ступенем ризику діяльності банків. Із введенням систем гарантування депозитів 

вкладники часто не звертають увагу на ступінь ризикованості діяльності того 

чи іншого банку і тим самим наражаються на небезпеку не повернути 

розміщені ресурси. Паралельно із цим з’являлись альтернативні думки з 

приводу доцільності страхування депозитів [3]. Відсутність системи 

страхування депозитів спонукатиме банки вести більш обачну діяльність і 

оминати високо ризиковані операції. 

Створення та подальше становлення (підписання Маастрихтського 

договору, 1992 р.) на геополітичній карті світу нового державного утворення, 

Європейського Союзу (ЄС) (European Union), що став втіленням економіко-

політичної інтеграції спочатку 15, а на сьогоднішній день 28 країн Європи, 

стало підґрунтям для фінансового оздоровлення економіки цих країн. У зв’язку 

із цим було прийнято рішення про створення єдиного європейського фінансово-

економічного простору (1999 р.), що в подальшому оформився в Єврозону, яка 

включає в себе 19 європейських країн. Відтепер було створено єдину 

банківську систему, яка обслуговувала країни, що входили до Єврозони, під 

протекторатом Європейського центрального банку (European Central Bank). У 

2002 р. офіційно завершився процес переходу країн ЄС, що входили до складу 

Єврозони, від національних валют до євро. Головними положеннями організації 

банківської діяльності Європейського Союзу стали основні банківські 

директиви, основи яких були розроблені ще наприкінці ХХ ст. в середині 90-х 

років [10]: 

➢ регулювання міжнаціональних бар’єрів ведення банківської діяльності; 

➢ управління достатністю капіталу; 

➢ захист депозитів. 

Звичайно, окрім визначених положень, перед банківською системою 

Європейського Союзу висувалось ряд обов’язкових вимог, які б уніфікували 

діяльність різних банків в будь-якій країні об’єднання, проте гарантували б 

безпеку від виникнення фінансових ризиків та порушення ринкової рівноваги. 

Третя банківська директива, яка вступила в дію ще з липня 1995 р., була 

присвячена проблематиці захисту депозитів. В першу чергу, дана директива 
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створювалася з метою забезпечення безпечних умов збереження коштів 

кожного європейського вкладника будь-якого банку Європи. Для виконання 

цього принципу необхідно було переорієнтувати діяльність банків в площину 

єдиного європейського ринку і валюти. Оскільки, до європейської спільноти 

увійшли країни із різними рівнями розвитку банківських систем, виникали 

проблеми відносно визначення гарантованої суми відшкодування за вкладами. 

Відповідно до зазначеної Директиви визначалася обов’язкова сума 

відшкодування в розмірі 20 тис. євро на кожного позичальника, яка 

виділятиметься із одного або кількох фондів страхування окремих країн-членів 

ЄС. Проте відмінності у формуванні фондів, з яких здійснюються виплати на 

відшкодування вкладів, а також нерівні обсяги компенсації в різних країнах, що 

може викликати «переливання» фінансових ресурсів із банківської системи 

однієї країни в іншу, завжди було гострим питанням для ЄС. Особливо це стало 

актуальним в період світової кризи 2008 – 2009 рр. після неї було внесено ряд 

змін в початкову Директиву, які, зокрема, стосувалися підвищення рівнів 

відшкодування для деяких видів депозитів, допущення взаємного 

міжнаціонального кредитування різних систем гарантування вкладів, 

запровадження регулярного стрес-тестування систем гарантування вкладів 

тощо [1]. Іншими словами, своїми заходами Європейська Комісія намагається 

реалізувати перспективу створення загальноєвропейської системи гарантування 

вкладів. 

Відповідно до ключових положень даної Директиви в країнах-членах 

європейської спільноти було прийнято рішення організувати схему 

гарантування депозитів (Deposit guarantee scheme, DGS) в кожній окремій країні 

і центральну структуру, яка б координувала діяльність національних схем в 

межах Європейського банківського союзу – Європейська схема страхування 

депозитів (European Deposit Insurance Scheme, EDIS). Враховуючи, що в усіх 

країнах ЄС функціонує експліцитна форма системи страхування депозитів, 

тому схема гарантування депозитів в цих країнах представляє собою спеціальні 

установи, на які покладено функцію забезпечення банківських депозитів 

(Бельгія – Захисний фонд, Фінляндія, Франція – Фонд гарантування депозитів, 

Угорщина – Національний фонд страхування депозитів та ін.). Схему 

гарантування депозитів можна розглядати як [5]: 

➢ кредитора останньої інстанції;  

➢ банк «неспроможності»; 

➢ процес кооперації і резолюції;  

➢ регулювання і нагляд. 

Важливим кроком на шляху створення надійного банківського союзу 

Європи стало створення у 2015 р. саме Європейської схеми страхування 

депозитів (ЄССД). Значимість даного рішення мають відчути на собі не тільки 

країни-члени єврозони, а й інші країни європейського простору, які також 

мають відношення до даної банківської спільноти. Крім того, ЄССД виконує 

важливу системну функцію, виступаючи гарантом національних систем 

страхування депозитів. У зв’язку із можливими розбіжностями у веденні 

діяльності національними системами гарантування депозитів можуть 
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виникнути проблеми, пов’язані зі здійсненням транскордонних банківських 

операцій. ЄССД, як наднаціональна одиниця, забезпечить однакові умови для 

всіх банків в межах союзу і тим самим убереже їх як від локальних, так і від 

глобальних економічних потрясінь. У кінцевому результаті – має поступово 

зрости довіра вкладників до банківської системи після провальних кризових 

років, що відповідно стимулюватиме розширення кредитування економіки та її 

стабілізації. 

Свідченням того, що до банківської системи Єврозони ще не в повній мірі 

повернулась довіра населення і актуальність створення ЄССД є безсумнівною, 

можна вважати обсяги довгострокових депозитів, які на порядок є меншими за 

короткострокові, а зокрема депозитів овернайт.  

До ключових реформ Європейської схеми страхування депозитів, 

виходячи із прес-релізу Європейської комісії [2] можна віднести: 

➢ побудова на основі національних схем гарантування депозитів системи 

гарантування вкладів фізичних осіб на рівні не меншому ніж 100 тис. євро; 

➢ акцент на поступовому введенні в дію різних реформ; 

➢ встановлення спільної нейтральної вартості (банки можуть 

перенаправляти частину своїх депозитів на користь Європейської схеми 

страхування депозитів і тим самим зняти зобов’язання щодо відшкодування 

перед національною системою гарантування депозитів); 

➢ введення коригування на ризикованість діяльності банку під час 

формування його відрахувань на користь фонду страхування вкладів (банки, які 

є більш ризикованими змушені будуть сплачувати більше на користь фонду ні 

ті, діяльність яких є стабільнішою); 

➢ дотримання суворих гарантій щодо забезпечення надійності діяльності 

національних схем гарантування депозитів; 

➢ постійний моніторинг заходів спрямованих на диверсифікацію ризиків 

національних банківських систем; 

➢ обов’язкове виконання всіх положень Європейської схеми страхування 

депозитів країнами єврозони, а також відкритість до кооперації з іншими 

країнами, які виявлять бажання вступити до також до банківського союзу. 

Таким чином, за рахунок функціонування даної центральної фігури в 

процесі забезпеченості депозитів вирішуються проблеми: 

➢ гармонізації покриття (рівномірний перерозподіл вимог щодо 

здійснення внесків банками на користь чи то національної, чи Європейської 

системи гарантування депозитів з поправкою на міру ризикованості банківської 

діяльності); 

➢ пришвидшення процесу виплат (за рахунок функціонування 

Європейської системи гарантування депозитів національні системи можуть 

перерозподіляти здійснення відшкодувань); 

➢ єдина точка контакту (клієнт не повинен пересікатися із зовнішньою 

схемою переміщення депозиту між державами-членами банківського союзу, але 

тим не менш, звернувшись до Європейської системи гарантування депозитів 

зможе з легкістю повернути свої кошти у випадку будь-яких структурних 

зрушень); 
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➢ розширені вимоги до інформації (Європейська система гарантування 

депозитів синхронізує роботу всіх національних систем гарантування депозитів 

і тим самим акумулює в собі всю інформацію про стан ДР країн-членів 

європейського банківського союзу).  

ДР на ряду з іншими секторами фінансової системи має ще одну важливу 

особливість, пов’язану із його географічним розташуванням. Ряд досліджень [7; 

9], які проводились в США і були присвячені вивченню діяльності різних 

банків або ж відділень одного банку на різних локальних рівнях країни з метою 

визначення їх впливу на рівень консолідації банківський послуг, загальний 

економічний ріст регіону чи країни в цілому, відсоткові ставки за депозитами, 

що вони пропонують, тощо. 

Так, було визначено, що депозитні ринки є локальними за своєю сутністю 

[4], тобто роздрібні банківські клієнти в переважній своїй більшості схильні 

здійснювати депозитні вкладення в тих банках, які знаходяться в безпосередній 

близькості із їхніми робочими місцями або ж місцем проживання. Ця ситуація 

набула своєї актуальності внаслідок лібералізації банківського бізнесу 

наприкінці ХХ ст. в США. Ряд банківських послуг став доступним не тільки у 

великих містах, а й у невеликих містечках та селищах. Звичайно, регіональні 

банки не могли повноцінно конкурувати із великими банками, проте саме вони 

формували підґрунтя для розвитку галузей на місцевому рівні. 

Ще одним важливим аспектом під час аналізу основних тенденцій на 

депозитних ринках іноземних країн є відсоткова ставка за депозитами. 

Оскільки залучені фінансові ресурси вкладників формують основу ресурсної 

бази банку, відсоткова ставка за депозитами виконує роль «приманки». 

Звичайно на рішення клієнта вкладати чи не вкладати в банк свої ресурси 

впливає безліч факторів, проте відсоткова ставка є одним із основних оскільки 

демонструє обсяг можливого прибутку від депозиту. 

Встановлення високих депозитних ставок за депозитами, як правило, 

характерно для країн із середнім рівнем розвитку або тих, що розвиваються. В 

таких країнах діяльність банківської системи не є стабільною, тому і не 

викликає достатньої довіри у вкладників. Банки задля підтримки своєї 

ліквідності змушені піднімати відсоткові ставки за депозитами до 

максимального рівня, щоб стати більш привабливими для кожного наступного 

клієнта. У відповідь на ріст відсоткових ставок за депозитами зростатимуть і 

відсоткові ставки за кредитами, що створює додатковий тягар для 

позичальника. Таким чином формується замкнуте коло, в якому потрібно 

постійно балансувати між різними відсотковими ставками. Врегулювати даний 

процес безпосередньо повинен центральний банк країни за рахунок 

встановлення оптимальної облікової ставки, а також визначення обмежень як 

на кредитному, так і на депозитному ринках. 

Коли мова йде про основні тенденції на депозитних ринках іноземних 

країн, варто також звернути увагу на явище «доларизації» ДР. Не зважаючи на 

валюту, яка фігурує в даному понятті, його суть полягає у переважанні в 

структурі депозитного портфелю коштів в іноземній валюті. Центральні банки 

до такої ситуації відносяться із пересторогою, оскільки є сигналом ослаблення 
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національної валюти. В регіональному розрізі найбільша частка депозитів в 

іноземній валюті, а також швидкі темпи доларизації депозитного портфеля 

спостерігається в країнах Південної Америки, а найменша – в розвинутих 

країнах та країнах Карибського регіону та Центральній Америці. 

Відповідно до країн з найбільшим рівнем доларизації ДР з 1995 – 2000 рр. 

належать ті, які відносять до категорії країн із перехідною економікою. 

Основною причиною, яка спонукає вкладників зберігати свої заощадження в 

іноземній валюті, це високі ризики девальвації національної валюти. Таким 

чином, вони страхуються від знецінення своїх доходів, погоджуючись навіть на 

нижчі депозитні ставки. Однак, для того, щоб захистити себе від понесення 

додаткових збитків, необхідно пропорційно поєднувати депозити в 

національній та іноземних валютах. Оскільки можна прослідкувати залежність 

– чим вищий рівень інфляції в країні, тим вища частка ненаціональних 

депозитів, але чим вищий обмінний курс іноземної валюти, тим нижча дана 

частка. Отже, з підвищенням загального рівня цін в країні іноземна валюта 

заміщає на деякий час національну. І навіть коли курс національної валюти 

починає стабілізуватись, іноземна валюта може продовжувати утримувати свої 

позиції, що яскраво пояснюється терміном «ефект храповика» [6]. 

З огляду на це доларизація економіки в цілому і ДР зокрема має 

протилежні ефекти: з однієї сторони вона дозволяє укріпити стабільність 

фінансової системи в період інфляційної кризи, з іншої – обмежує можливості 

монетарної політики і робить небезпечним проведення валютних інтервенцій, 

вносячи додаткові диспропорції в економіку. Тому інститути регулювання 

економіки в країні, в першу чергу це центральні банки, намагаються 

переорієнтувати свою політику на поступову дедоларизацію ринку або ж 

навпаки прийняття іноземною валютою, яка переважає в структурі економіки 

статусу національної (введення бівалютного режиму). Успішними прикладами 

порушення «ефекту храповика» в напрямку зміщення акцентів активного 

використання іноземної валюти в бік національної шляхом комбіновано 

підходу у веденні монетарної політики на початку 2000-х років стали такі 

країни: Чилі, Ізраїль, Індонезія, В’єтнам і Перу. В країнах СНД цей процес 

також активно проводиться, але поки що явних структурних зрушень не було 

досягнуто. 

Отже, розглянувши основні моменти, пов’язані із функціонуванням 

депозитних ринків різних країн, можна виокремити наступні тенденції: 

➢ в період різноманітних фінансових зрушень та глобалізаційних 

процесів у світі актуалізується проблема налагодження якісної системи 

страхування депозитів, удосконалюється механізм забезпечення відповідних 

фондів для максимального покриття зобов’язань банків перед вкладниками. 

Крім того, створюються наднаціональні системи страхування депозитів, 

наприклад, Європейська система гарантування депозитів; 

➢ географічна локалізація депозитних ринків повинна бути також 

врахована під час формування депозитної політики банку, а, зокрема, 

встановлення депозитної ставки. В першу чергу це зумовлено диференціацією 

доходів населення у великих та малих населених пунктах; 
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➢ відсоткова ставка за депозитами є важливим індикатором стану не 

лише ДР, а і банківського сектору в цілому.  

В країнах із перехідною економікою або ж тих, що розвиваються, 

спостерігаються дуже високі депозитні ставки на рівні 20-30%. Це значно 

гальмує розвиток виробництва країни оскільки процес кредитування стає 

просто не підйомною ношею для малого та середнього бізнесу. На противагу 

цій ситуації, в країнах із високим рівнем розвитку (США, Швейцарія, Японія, 

країни Єврозони) сьогодні можна побачити від’ємні депозитні ставки для 

корпоративних клієнтів та великих вкладів фізичних осіб. Таким чином ці 

країни намагаються активізувати видачу кредитів, яка скоротилась внаслідок 

світової фінансової кризи 2008 – 2009 рр., а також захистити свій ринок від 

притоку надлишкового капіталу із-зовні; значна доларизація ДР та економіки 

країни загалом є показником того, що в країні присутні проблеми із 

стабільністю національної валюти і вкладники перестраховуються від ризику 

понесення додаткових збитків шляхом розміщення своїх вкладів в іноземній 

валюті. Задоларизована економіка стає складною для управління зі сторони 

національних регуляторів, що може спричинити до її перегріву остаточного 

краху. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

В статті окреслено основні правові та організаційні засадидобровільного 

медичного страхування, основна увага приділена участі держави у процесі його 

регулюваннята забезпеченню прав громадян на отримання якісної медичної 

допомоги.   

Ключові слова: добровільне медичне страхування, медичне право, страхова 

компанія,  нормативно-правова база, законодавче регулювання. 

Постановка проблеми.Проблеми реформування системи охорони 

здоров’я в Україні на сучасному етапі є першочерговими. Розвиток 

добровільного медичного страхування в Україні 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. Враховуючи існуючі 

недоліки нормативно-правової бази це питання потребує детального вивчення 

для удосконалення вітчизняного законодавства,а також збереження соціальних 

гарантій. 

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 

системи правового регулювання добровільного медичного страхування в 

Україні. 

Метою статті є аналіз стану добровільного медичного страхування, 

виявлення основних аспектів ролі держави у процесісприяння в реалізації прав, 

свобод та законних інтересів громадян нашої держави на отримання якісної 

медичної допомоги. 

Виклад основного матеріалу.Реалії сьогодення свідчать про 

необхідність суттєвого оновлення системи організації охорони здоров'я 
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громадян. Поряд із збереженням відношення до медичної діяльності як однієї з 

соціальних функцій держави за останній час виникли та посилились тенденції 

відносно охорони здоров'я громадян як фактору забезпечення національної 

безпеки України. Існує чимало обставин, котрі свідчать про необхідність зміни 

пріоритетів стосовно основних напрямів організації у сфері охорони здоров'я. 

Основними із вказаних обставин є [1]: 

• необхідність урахування прав, свобод і законних інтересів пацієнтів у 

процесі надання медичної допомоги; 

• урізноманітнення форм власності лікувальних установ, де громадянам 

може надаватись медична допомога; 

• потреби зміни акцентів при визначенні державного фінансування сфери 

медичної діяльності в Україні тощо. 

Конституція України у ст. 49 закріплює право кожного на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Це право забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Людина та її права є 

найбільшою цінністю у правовій та соціальній державі. Захист цих прав 

побудований на природознавчій концепції, згідно з якою вирішення основних 

правових завдань має спрямовуватись виключно в інтересах людини 

[4].Сучасна юридична наука містить різні підходи до тлумачення змісту 

внутрішніх складових права на здоров’я. Аналіз Конституції України, 

Цивільного та Сімейного кодексів України та Основ законодавства України про 

охорону здоров’я доводить, що до змісту категорії права на здоров’я входять 

чотири основні групи прав [5]: 

• право на охорону здоров’я; 

• право на медичну допомогу; 

• право на медичну інформацію; 

• право на медичне страхування. 

Керуючись вищезазначеним, основні пріоритети у сфері організації 

охорони здоров'я доцільно сформулювати наступним чином [2, с. 24]: 

- забезпечення загальнодоступності медичної допомоги; 

- пріоритетність первинної медичної допомоги;  

- запровадження обов'язкового медичного страхування; 

- визначення державних гарантій надання громадянам медичної допомоги. 

Забезпечення загальнодоступності медичної допомоги - цей напрям 

полягає у створенні рівних можливостей доступу громадян до ресурсів 

медицини незалежно від соціального, матеріального статусу, але перш за все 

від місця проживання. Адміністративно-територіальна реформа як складова 

частина адміністративної реформи в Україні ставить за мету наблизити до 

громадян так звані адміністративні та соціальні послуги з боку державних 

органів та органів місцевого самоврядування. Дані Державної служби 

статистики свідчать, що мешканці понад 9 тисяч сіл України позбавлені 

можливості отримувати медичну допомогу за місцем проживання - в цих селах 

немає жодного медичного працівника. В даному контексті доцільно згадати та 
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якісно використати досвід земської медицини, де одним із способів надання 

медичної допомоги селянам так званий роз’їзний метод, коли медичний 

працівник, відповідаючи за певну кількість сіл, щодня об'їжджав певні села, де і 

надавав необхідну допомогу. В поєднанні з укрупненням адміністративно-

територіальних одиниць, котре планується в зв'язку з реформою, такий метод 

здатний підвищити рівень сільської медицини і насправді спроможний 

забезпечити загальнодоступність медичної допомоги. Важливо також здійснити 

реструктуризацію галузі на основі науково обґрунтованих потреб міського та 

сільського населення у різних видах медичної допомоги, пріоритетного 

розвитку такої допомоги на засадах сімейної медицини (загальної практики), а 

також реструктуризацію стаціонарної та спеціалізованої допомоги, 

упорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів. З метою 

наближення до жителів сіл медичної допомоги варто розробити нові технології 

профілактичної діяльності фельдшерсько-акушерських пунктів, розширити 

форми лікування, які замінюють перебування у стаціонарі, запровадити 

пересувні види спеціалізованої медичної допомоги на селі, збільшити обсяги 

планової стаціонарної та спеціалізованої допомоги в районних лікувально-

профілактичних закладах [2, с. 25]. 

Пріоритетність первинної медичної допомоги - за рахунок надання 

загальній практиці - сімейній медицині статусу головної медичної 

спеціальності, представники якої відповідають за надання медичної допомоги 

при першому контакті з пацієнтом та подальше спостереження за хворими, а 

також за питання зміцнення здоров'я та профілактики захворювань. Сімейну 

лікувальну практику необхідно розглядати як таку, що забезпечує тривалу 

опіку за здоров'ям громадянина і всіх членів його сім'ї незалежно від характеру 

хвороби, стану органів і систем організму у всі періоди життя людини. Світова 

практика свідчить, що до 50% лікарів у провідних країнах світу - це лікарі 

загальної практики (типові представники первинної ланки надання медичної 

допомоги), в той час як в Україні їх кількість на сьогодні не перевищує 10% . 

Водночас на первинну медичну допомогу в світі витрачається до 60% всіх 

коштів, що йдуть на медицину, а у нас цей показник не сягає і 20%. Виходячи з 

того, що левова частка всіх звернень громадян з приводу стану свого здоров'я 

реалізується шляхом надання їм відповідної медичної допомоги саме на 

первинному рівні, а спеціалізованої медичної допомоги потребують не більше 

30% пацієнтів. Безумовним пріоритетом державного регулювання у сфері 

охорони здоров'я громадян має бути саме первинна медична допомога [2,с. 26]. 

  Обов'язкове медичне страхування - вид соціального страхування, який 

гарантує з боку держави рівні можливості для громадян України в отриманні 

медичної допомоги та забезпеченні ліками. Зарубіжний досвід свідчить, що цей 

шлях в організації медичної діяльності вибрали більшість провідних країн 

світу[9, С. 150]. Слід наголосити, що фахівці визнають, — альтернативи 

обов'язковому медичному страхуванню нині в Україні немає [2,с. 26]. 

Позитивні риси, які притаманні такому виду страхування [8, с. 129]:  
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✓ запровадження договірних відносин між суб'єктами медичного 

страхування (пацієнт, лікувальна установа, страхова медична компанія, 

роботодавець);  

✓ зміни в системі фінансування медичної сфери;  

✓ вдосконалення контролю за якістю надання медичних послуг.  

У результаті запровадження обов'язкового медичного страхування 

основними джерелами фінансування охорони здоров'я вбачаються [7, с. 130] :  

➢ кошти державного та місцевих бюджетів;  

➢ кошти обов'язкового добровільного медичного страхування;  

➢ інші, не заборонені законодавством надходження (благодійні 

внески та пожертвування юридичних і фізичних осіб, кошти, одержані за 

надання платних медичних послуг тощо). 

В Україні досі працює лише система добровільного медичного 

страхування. Проте поширення у загальних масштабах на українському 

ринку страхування воно ще не отримало, що підтверджує статистика, згідно 

якої частка послуги добровільного медичного страхування у загальному 

об'ємі ринку страхування складає лише 11%. 

 

 
Рис 1. Частка медичного страхування в структурі страхового 

портфеля України 

 

Фахівці у сферіуправлінняохороною здоров'янаголошують, що шляхом 

законодавчого впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні 

держава зможе набагато в більшій мірі забезпечити реалізацію права громадян 

на отримання медичної допомоги.Визначення державних гарантій надання 

громадянам медичної допомоги - мається на увазі безоплатність мінімуму 

медичної допомоги для всіх громадян, котрі звертаються за медичною 

допомогою [3, с. 18].  

Організація системи охорони здоров’я в Україні частково базується на 

принципах, сформованих ще за радянської доби, отже, не враховує наявність 
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нових економічних реалій щодо надання медичних послуг: нинішня система 

охорони здоров’я не відповідає сучасним вимогам, що свідчить про 

об’єктивну потребу реформування галузі. Охорона здоров’я України 

потребує нової економічно вмотивованої і соціально спрямованої моделі 

функціонування, яка має ґрунтуватися на принципах солідарності, 

обов’язковості та доступності[8, с. 124].  

Законодавче врегулювання страхових правовідносин здійснюється 

нормами Конституції України, Цивільного кодексу України, Податкового 

кодексу України, Бюджетного кодексу України, Сімейного кодексу України, 

Закону України «Про страхування», Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-

правовими актами України.  

Таблиця 1. Нормативно-правове забезпечення добровільного 

медичного страхування в Україні[1; 4; 5] 
№ Нормативно-правовий 

акт 

Сутність щодо добровільного медичного 

страхування 

1 Конституція України закріплює право громадян на охорону здоров’я, 

медичнудопомогу і медичне страхування. 

2 Закон України "Про 

страхування" 

визначає медичне страхування як вид особового 

страхування, який передбачає обов’язок страховика 

здійснити виплату у разі випадку, що характеризується 

як страховий, застрахованої особи до закінчення дії 

договору страхування . 

3 Сімейний кодекс України визначає державу як основу для забезпечення 

створення умов для медичного обстеження, 

добровільного особистого страхування тощо. 

4 Бюджетний кодекс 

України 

передбачає програму державних гарантій для 

реалізації потенційних можливостей добровільного 

медичного страхування 

5 Податковий кодекс 

України 

визначає суму страхових платежів (страхових внесків) 

за договорами добровільного медичного страхування, 

сплачених будь-якою особою – резидентом за 

платника податку чи на його користь. 

6 Цивільний кодекс України визначає поняття страхування, форм договорів 

страхування, момент набирання чинності договору 

тощо.  

7 Про затвердження 

Характеристики  та 

класифікаційних ознак  

видів добровільного 

страхування   

окреслює характеристику  та класифікаційні ознаки 

видів добровільного страхування.  

 

8 Закон України від 

12.07.2001 року № 2664-III 

«Про фінансові послуги та 

державне регулювання 

ринків фінансових послуг» 

встановлює загальні правові засади у сфері надання 

фінансових послуг, здійснення регулятивних та 

наглядових функцій за діяльністю з надання 

фінансових послуг. 
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Дуже важливо, щоб Україна стимулювала розвиток 

добровільногомедичного 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. Медичне страхування має бути підтримано 

нормативно-правовою базою, удосконаленням податкової політики та 

державного нагляду, підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової 

культури населення, підготовкою та перепідготовкою кадрів. 

Висновки. На сучасному етапі системи охорони здоров’я 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 прибутку, підвищить фінансовий стан працівників 

медичних установ.Таким чином, державна політика розвитку медичного 

страхування як частина загальної соціальної та економічної політики України 

повинна визначати основні принципи, напрями і форми економічного впливу у 

сфері соціального захисту населення.  
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СВІТОВА ПРАКТИКА ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І 

МИСТЕЦТВА  

У статті автором досліджено форми фінансування закладів культури і 

мистецтва у різних країнах світу. Досліджено європейську практику 

формування видатків з місцевих бюджетів на культуру. Висвітлено форми 

прямої державної підтримки даної галузі. Зроблено пропозиції щодо 

удосконалення механізму фінансування цієї галузі в Україні 

Ключові слова: соціальна сфера, культурна сфера, місцевий бюджет, 

державна підтримка, співфінансування 

Постановка проблеми. Фінансування культури в кожній країні 

визначається традиціями держави і бізнесу у суспільних відносинах стосовно 

галузі культури і мистецтва. У світовій практиці склалися як мінімум дві 

основні тенденції, що визначають розвиток культури і мистецтва в суспільстві 

та вплив культури і мистецтва на розвитку бізнесу, чим і визначається 

культурна політика кожної держави. Прийнято вважати, що установи культури 

в країнах, які мають порівняно з Україною значний досвід ринкових відносин, 

мало фінансуються державою, але знаходяться в доброму фінансовому стані. 

Насправді в умовах ринкової економіки закладам культури і мистецтва досить 

складно знаходити необхідні фінансові ресурси для забезпечення потреб галузі. 

Створення та надання суспільних благ у галузі культури і мистецтва сьогодні є 

одним з ключових завдань практично для всіх держав світу. 

Ціллю статті є дослідження світового досвіду фінансування галузі 

культури та мистецтва. 

Вагомий внесок у вироблення положень щодо векторів розвитку 

фінансової політики держави здійснено багатьма вченими-фінансистами, серед 

яких Д. Ванькович, О. Василик, Г. Возняк, Т. Кізима, С. Ковальчук, В. 

Кудряшов, В. Опарін, В. Оспіщев, О. Романенко, В. Федосов, І. Форкун, С. 

Юрій та ін. Разом з тим, незважаючи на наявний науково-практичний потенціал 

дослідження зазначеної проблематики, питання вироблення та реалізації 

комплексної фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва 

залишаються малодослідженими в Україні, що і обумовлює актуальність теми 

статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У листопаді 2011 року 

Європейська комісія представила програму культурного розвитку на 2014-

2020 рр. під назвою «Креативна Європа». Незважаючи на певні фінансові 

труднощі, у ній передбачається збільшення фінансування культурних програм з 

бюджету Європейського Союзу на 35% по відношенню до попереднього 

планового періоду (2007-2013 рр.) [1, с 72]. Пріоритети наднаціональної 

культурної політики виглядають таким чином: половина суми буде виділена 

аудіовізуальному сектору; 500 млн. євро будуть спрямовані на підтримку 

образотворчого та виконавського мистецтв; 30 тисяч артистів зможуть 

виступати за межами рідної країни; будуть зроблені переклади більше 5500 
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книг і розроблені освітні програми для осіб, сферою реалізації професійних 

інтересів яких є культура і мистецтво; 210 млн. євро будуть зарезервовані для 

створення гарантійних фондів, які полегшать отримання банківських кредитів 

для невеликих за розміром культурних структур. 

З метою привернення уваги до проблеми культури в країнах Європи в 

період рецесії, викликаної впливом світової фінансово-економічної кризи, 9 

лютого 2011 р. 22 міністри культури європейських країн підписали «Десять 

заповідей європейської культури» - документ, в якому перераховані десять 

позицій, що вимагають в сучасних умовах особливої уваги з боку органів 

державного управління. Серед найважливіших пріоритетів - дослідження 

питань загальноєвропейської культурної ідентичності, протидія піратській 

діяльності і заклик до урядів європейських країн не знижувати бюджетні 

асигнування на галузь культури і мистецтва [7]. Документ не є обов’язковим до 

виконання, його основна мета - сприяти ринку культурно-мистецьких індустрій 

в отриманні грошових ресурсів від фінансових структур. 

При цьому аналіз стратегічних векторів фінансової політики у галузі 

культури і мистецтва розвинених країн Європи (насамперед Італії, 

Великобританії, Іспанії, Німеччини) свідчить, що останнім часом ці країни 

відчутно знизили фінансування галузі культури, причому зниження обсягів 

фінансування відбувається і на місцевому рівні. Зокрема, у 2012 році ряд земель 

Німеччини знизили дотації на культуру на 15 і більше відсотків. 

Безумовно, більшість розвинених європейських країн визнає можливість 

впливу культури на економічну ефективність, а також те, що культурні цінності 

є умовою вдосконалення процесу виробництва, соціальної відповідальності. 

Проблеми культури розглядаються і з точки зору впливу на розвиток 

суспільства та їх практичної корисності у вирішенні інших завдань (наприклад, 

в освіті, у зниженні рівня злочинності, підтримці стабільності в суспільстві). 

Варто зазначити, що сучасна тенденція розвитку сфери культури в 

європейських країнах полягає в поліпшенні роботи державних служб та 

адміністрацій на місцях з тим, щоб «наблизити культуру до людей», до 

культурної політики. Суть другої полягає у тому, що центральний уряд не 

повинен брати участь в оцінці художніх творів і культурних проектів. 

Культура, на противагу розвагам та дозвіллю, розглядається як 

мистецтво, яке вимагає глибокого проникнення не тільки від творця або від 

виконавців, а й від тих, до кого твір мистецтва або виконання звернено, 

незалежно від його форми. 

Необхідно зазначити, що культурна політика зарубіжних країн при 

ослабленні монополії держави на культуру орієнтується на співпрацю з 

комерційними організаціями, займається не стільки перерозподілом обмежених 

бюджетних коштів на користь збиткових культурних установ, скільки 

формулює концепції культурного розвитку на місцях і допомагає їх 

здійсненню. У світовій практиці існують різноманітні підходи до фінансування 

культури і мистецтва.  

Відтак одні країни надають перевагу активній участі держави у 

формуванні та фінансуванні галузі, інші ж намагаються зменшити вплив 
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політики на цю галузь шляхом делегування повноважень щодо фінансування на 

посередницькі структури, треті ж намагаються мінімізувати залежність від 

бюджетних коштів, роблячи ставку в основному на приватних меценатів і 

спонсорів та використовуючи фіскальні інструменти. Проте незважаючи на 

національні особливості розвитку економічних систем країн, саме обрана 

бюджетна політика визначає напрями здійснення видатків на культуру і 

мистецтво, а ефект від її реалізації не завжди залежить від обсягу фінансових 

ресурсів, але й від умов, створених державою для здійснення альтернативного 

формування грошових фондів. 

Американці вважають, що культурно-мистецькі індустрії розвиваються як 

великий бізнес, як одна з найбільш процвітаючих галузей американської 

економіки, що експортує щорічно продукції більш, ніж на 60 млрд. дол. 

Конкурентоспроможні переваги для працівників галузі культури і мистецтва 

перестають асоціюватися тільки розміром зарплати і мотивуються факторами 

привабливості, якості життя і знаннями. Вихід продуктів культури на рівень 

міжнародної торгівлі посилює значення держави в запобіганні незаконної 

торгівлі культурними цінностями, національним надбанням. 

Різноманітні технології фінансування культури і мистецтва існують і в 

Європі. Джерелами інформації щодо фінансування культури є статистичні 

щорічники - онлайн інтернет-платформи, в яких відкрито доступ до баз 

статистичних даних Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР «Статистика»). Разом з тим, в цих виданнях інформація представлена 

або в укрупненому вигляді: «культура і рекреація», «рекреація, культура та 

релігія», або в розрізнених чи локальних матеріалах, що ускладнює аналіз 

моделей, форм і обсягів фінансування культури і мистецтва за кордоном в її 

систематизованому і конкретно-логічному вигляді. 

У європейських країнах порівнювати обсяги фінансування галузі 

культури і мистецтва прийнято за трьома основними показниками: державні та 

приватні витрати на культуру у відсотках від величини валового внутрішнього 

продукту (ВВП); частка витрат на культуру в загальному обсязі державного 

бюджету; видатки на культуру в розрахунку на душу населення. 

Співвідношення державного та приватного субсидування культурної діяльності 

неоднакове в різних країнах. Загалом виділяють чотири основні форми 

фінансування закладів культури і мистецтва: 

− у формі прямого фінансування (національні музеї, архіви, бібліотеки), у 

формі загальних і цільових бюджетних трансфертів (реалізація національних 

програм розвитку культури і мистецтва); 

− на основі спільного фінансування органів влади різного рівня 

(регіональні організації культури та інвестиційні проекти); 

− на основі змішаного державно-приватного фінансування (культурна 

спадщина, музичні, театральні фестивалі, виставки); 

− через незалежні посередницькі структури (благодійні фонди, громадські 

інститути культури, асоціації творчих працівників тощо). 

На основі традиційних для країни культурних національних відносин і 

системи спонсорства, меценатства, благодійності, а також характеру 
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централізації державного управління та способів міжбюджетних відносин 

визначається набір методів, форм і механізмів фінансової політики, які і 

формують модель державного фінансування культури. 

Пряме фінансування організацій культури у формі повного фінансування 

поточних витрат і капіталовкладень, спеціальних цільових трансфертів, а також 

у вигляді грантів здійснюється у всіх країнах Європи, однак найбільше воно 

пов’язане з бюджетами унітарних держав (Великобританія, Італія, Франція, 

Іспанія, Нідерланди, Португалія, країни Північної Європи). 

У Франції 99% загального обсягу фінансування культурної діяльності 

оплачує держава, а частка меценатів та спонсорів становить лише 1%. Значні 

витрати центрального бюджету Австрії припадають на виконавські мистецтва 

(46,6%). У центральних бюджетах Італії, Нідерландів і Швейцарії превалюють 

витрати на музеї, архіви та архітектурні пам’ятки (39-44%). У Великобританії, 

Іспанії на ці цілі виділяється всього 1,8-1,9%. Якщо в Німеччині на ці ж цілі 

передбачено лише менше 2% витрат бюджету, то тут домінують витрати на такі 

соціально-культурні заходи як виставки, фестивалі, дні культури і мистецтва 

тощо (76,4%). У Великобританії ж на частку цієї статті припадає всього 1% 

витрат [2, c. 128]. 

Таке ж різноманіття в підходах до фінансування культури можна 

відзначити і на місцевому рівні. Так, у Нідерландах у структурі видатків на 

культуру регіональних бюджетів переважають витрати на бібліотеки (42%), у 

Німеччині - на соціально-культурні заходи (45%), у Данії - на виконавські 

мистецтва (41%) [6]. 

Важливою статтею видатків місцевих бюджетів на культуру в багатьох 

країнах є витрати на бібліотеки: у Данії - 69%, у Великобританії - 62%, у Швеції 

- 39%, у Нідерландах - 28%. На фінансування соціально-культурних заходів в 

Німеччині припадає 64% витрат, а в Швеції - близько половини [2, c. 128]. 

Поширеною формою прямої державної підтримки є гранти, різноманіттям 

яких вирізняється шведська система фінансування культури і мистецтва. Тут 

особливе значення надається індивідуальним грантам, покликаним 

забезпечувати «економічну безпеку» духовної творчості. До них відносять 

почесні безстрокові гранти видатним діячам культури; гранти у формі 

гарантованого доходу, що присуджуються видатним письменникам; п’ятирічні 

гранти молодим письменникам; гранти, що дають авторам право на отримання 

доходу за користування їх творами в публічних бібліотеках. Для шведської 

системи грантів характерні спрощена процедура надання і повна свобода 

організацій або індивідуальних одержувачів у їх використанні [2, c. 129]. 

Безумовно, такі гранти не лише сприяють поліпшенню фінансового становища 

організацій культури, але і допомагають їм адаптуватися до ринкового 

середовища, залучаючи недержавні фінансові ресурси і розвиваючи комерційну 

діяльність. 

У європейських країнах державне фінансування культури здійснюється і 

на основі міжбюджетних трансфертів шляхом перерахування місцевим 

бюджетам загальних і цільових трансфертів. У Норвегії муніципалітети 

отримують від уряду блоковий грант на фінансування сфер охорони здоров’я, 
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освіти і культури. Датським муніципалітетам виділяють блоковий грант на 

фінансування бібліотек; кошти розподіляються між місцевими бюджетами 

пропорційно чисельності населення. 

Державна підтримка культури на основі спільного фінансування з 

центральних і місцевих бюджетів здійснюється в рамках широких соціально-

економічних програм. Уряд Нідерландів міжбюджетні відносини вибудовує з 

великими містами (Амстердам, Роттердам, Утрехт і Гаага), укладаючи окремі 

угоди щодо спільного фінансування культурних установ у цих містах 

(наприклад, Королівська опера, Голландський національний балет, Опера 

Нідерландів, Філармонійний оркестр Роттердама тощо) [4, с. 221]. 

Іншою перспективною формою субсидування сфери культури є 

партнерська участь держави і корпоративних спонсорів, яка сприяє значному 

припливу коштів з приватного сектора. Спільні проекти, наприклад, у 

Великобританії фінансуються з центрального бюджету та спонсорських коштів 

у співвідношеннях 1:1 для першого проекту і 1:3 для наступних проектів. У 

Франції передбачається більш значна частка державної участі - бюджетний 

внесок і кошти спонсора складають 5:1; гроші виділяються за умови 

попереднього збору певного обсягу спонсорських коштів [3, с. 116]. 

Слід підкреслити, що держава фінансує культуру не лише виключно 

через бюджети міністерств культури. Так, Міністерства оборони, департаменти 

поліції фінансують військові оркестри, культурну діяльність своїх 

співробітників. У європейських країнах створюються міжвідомчі програми 

субсидування культури. Упродовж багатьох років, наприклад, Міністерство 

культури Франції укладає угоди з міністерствами сільського господарства, 

юстиції, оборони, праці та освіти про спільні програми фінансування 

кіномистецтва, виробництва аудіо- та відеопродукції тощо [4, с. 222]. 

Пільги організаціям культури надаються з різних видів податків і зборів: 

на майно і землю, додану вартість, прибуток з митних зборів. Від податку на 

майно можуть звільнятися твори мистецтва, що знаходяться у власності 

некомерційних організацій та приватних музеях. Пільги з податку на додану 

вартість часто застосовуються по відношенню до виробництва культурних благ. 

Так, збори від вистав, філармонійних уявлень, продажу вхідних квитків в музеї, 

доходи від книговидання та виробництва кінофільмів практично у всіх країнах 

з розвиненою ринковою економікою користуються пільговим режимом 

оподаткування податком на додану вартість. Ставка податку зменшується в 1,5-

4 рази у порівнянні зі ставкою для звичайних товарів і послуг. Пільги з податку 

на прибуток надаються некомерційним організаціям культури у формі повного 

звільнення від податку або застосування знижених ставок. 

Особливості творчої праці і висока суспільна значущість створюваного 

нею продукту в країнах Європи відзначаються значними податковими 

преференціями. Артисти, художники та інші творчі працівники користуються 

пільгами, якими не обкладаються їхні витрати на професійну діяльність. Так, в 

Ірландії всі творчі працівники звільнені від прибуткового оподаткування, у 

Франції така пільга надана художникам і скульпторам, у Фінляндії 

прибутковим податком не обкладаються державні гранти письменників та 
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інших діячів культури [4, с. 220-221]. 

У європейських країнах є звичайною практикою пільги з податку на 

доходи для представників творчих професій. Наприклад, у Франції творчі 

працівники мають право до 10% зменшувати суму оподатковуваного доходу від 

професійної діяльності. Музиканти, диригенти, директори театрів відповідно -

до 30%, драматичні актори, хореографи і кінематографісти - до 35% [5]. 

У більшості країн працівникам творчих професій, які мають нерегулярні 

заробітки, дозволяється пролонгувати на декілька років податки на свій гонорар 

(у Франції - на п’ять років, у Фінляндії - на три роки). У Швеції з обкладеної 

податком суми доходу вільного художника чи письменника вираховують 

кошти, перераховані ним на свій банківський рахунок, що приносить відсотки, 

а прибутковий податок стягується лише при знятті коштів з рахунку. В Італії 

художники і скульптори мають податкову знижку на дохід у розмірі 21% 

(творчі працівники 16%) і знижку в розмірі 16% (творчі працівники з меншими 

виробничими витратами - 6%), яка компенсує їхні витрати на виплату ПДВ при 

придбані ними товарів та послуг [5]. 

Система податкових пільг фінансовим «донорам» культури також широко 

розвинена в європейській практиці. Приватне фінансування у вигляді 

спонсорства полягає в тому, що підприємці надають фінансові кошти 

організаціям та діячам культури за умови отримання певних можливостей для 

реклами своєї торгової марки і виробленої продукції. 

Найбільш поширеними видами податкових пільг для організацій та осіб,  

які здійснюють фінансову підтримку культурно-мистецької діяльності, є пільги:  

1. З податку з обороту при пожертвуваннях. Надаються організаціям та 

фізичним особам, які віддають частину своїх доходів на благодійні цілі і, 

зокрема, на підтримку культурної діяльності. Сума пожертвувань 

вираховується з оподатковуваної суми. У ряді країн (Португалія, Франція) є 

обмеження на максимальний розмір неоподатковуваної суми. Скажімо, розміри 

податкового відрахування не можуть перевищувати 0,2% з обороту в 

Португалії та 0,3% – у Франції. 

2. Граничні розміри відрахувань з податку на доходи фізичних осіб, які 

здійснюють індивідуальні пожертвування, як правило, вищі і можуть сягати 

навіть 50% величини доходу (наприклад, у США). 

Як правило, умовою надання зазначених податкових пільг є 

приналежність одержувачів пожертвувань до певної категорії організацій: це 

повинні бути або державні організації, або такі, які включені державою в 

перелік організацій, які «діють в інтересах суспільства» або визнані особливо 

цінними об’єктами культури [2, с. 128-129]. 

Уряд Італії активно сприяє прямій участі приватного сектора у 

фінансуванні культури і мистецтва: пожертвування компаній, призначені для 

певних установ культури, повністю підлягають податковому вирахуванню, 

враховуючи ліміт у 52 млн. євро за можливу втрату доходу для держави, який 

не може бути перевищений. Внаслідок економічної кризи сума таких 

пожертвувань скоротилася з 31,8 млн. євро в 2008 р до 29,4 млн. євро в 2009 р. 

Скорочення пожертвувань приватних осіб і некомерційних організацій за ті ж 
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роки було ще більш різким: з 29,3 до 22,6 млн. євро [4, с. 221]. Також важливим 

джерелом фінансування культури в Італії є кошти банківських благодійних 

фондів, відраховують частину свого прибутку в регіональні фонди підтримки 

культури. 

У більшості європейських країн артистам надаються гранти для 

підтримки їх творчої роботи або навчання у власній країні і за кордоном. 

Гранти драматургам виділяють за умови, що написана ними п’єса була 

поставлена протягом попереднього року в одному з професійних театрів, які 

отримують державні субсидії. Мета виділення грантів полягає в сприянні 

розвитку національної драматургії та забезпеченні матеріальних умов для 

творчої роботи драматургів. 

Державні премії існують у багатьох країнах як оцінка індивідуальних 

досягнень і форма матеріальної підтримки подальшої діяльності видатних 

творчих працівників. Гранти на поїздки виділяються для підтримки участі в 

культурних заходах, конкурсах, фестивалях тощо. Бібліотечні компенсаційні 

гранти виплачують письменникам і авторам літературних перекладів в якості 

компенсації за те, що написані або перекладені ними книги доступні для 

безкоштовного користування в громадських бібліотеках. Гранти на проведення 

виставок надають художникам, які працюють у галузі образотворчого і 

прикладного мистецтва, дизайнерам тощо. 

Підприємницьке спонсорство відрізняється від власне благодійної 

(меценатської) діяльності тим, що воно безпосередньо пов’язане з ринковою 

політикою корпорацій і слугує рекламним цілям. Національні податкові 

законодавства зазвичай не передбачають спеціальних пільг для спонсорства, 

однак передбачають широкі можливості для скорочення оподатковуваного 

доходу компаній шляхом вирахування витрат на рекламу та інші маркетингові 

операції. Цим користуються компанії, включаючи у відповідні статті витрат 

спонсорські витрати. Тим самим, держави фактично субсидують і спонсорство. 

На відміну від спонсорства, приватне фінансування діяльності у сфері 

культури, здійснюване не для реалізації конкретних економічних інтересів, а 

під впливом ціннісних факторів, називається меценатством. 

Таким чином, незважаючи на різноманіття суб’єктів культурної 

діяльності та відмінності їх економічного становища, в європейських країнах 

галузь культури і мистецтва в цілому розглядається як інститут національного 

надбання, розвиток якого вимагає від держави комплексних заходів підтримки 

та всебічної уваги. Велика мережа незалежних посередників – професійних 

асоціацій, фондів, громадських інститутів, які самостійно вирішують питання 

розподілу коштів, що виділяються державою на розвиток культури, є 

сприятливою умовою для творчості, оскільки гарантує певну захищеність від 

прямого адміністративного втручання. 

Цікавим для запозичення у вітчизняну практику є також досвід 

фінансування культури в США. Культурні відмінності моделей і форм 

державної підтримки культури між країнами континентальної Європи і 

англомовними країнами визначаються насамперед культурно-історичними 

умовами. У континентальній Європі сформованими традиціями та ідеологією 
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країн зумовлюється відповідальність держави і церкви за благодійність взагалі і 

за підтримку культури зокрема. А в англомовних країнах на культурну 

політику більший вплив робить протестантська ідеологія, що акцентує увагу на 

індивідуальних рішеннях і зусиллях людей. 

Американська еліта виступає проти втручання держави в управління 

культурою. Вона переконана в тому, що держава пригнічує творчу ініціативу, 

«гасить» художнє натхнення, нав’язує певний еталон гарного смаку. Почасти 

тому в США немає міністерства або відомства, яке б відало справами культури 

на вищому, федеральному рівні. Управлінням культури займаються штати і 

міста. Американська держава проявляє інтерес до культури, однак в основі 

цього інтересу знаходиться поділ культурного простору на три складові: 

- перша охоплює культуру загалом як сукупність традицій і звичаїв, 

властивих даному суспільству. Ця культура формується і функціонує стихійно, 

природним чином і не потребує будь-яких втручань ззовні; 

- друга складова фактично збігається з масовою культурою, яка є 

продуктом культурно-мистецької індустрії, що утворює окремий сектор 

економіки і підкоряється законам ринку. Американська масова культура, 

безумовно, є панівною, причому не лише всередині країни, а й за її межами. 

Ринковий характер масової культури робить участь у ній держави 

необов’язковою; 

- третя складова передбачає головним чином традиційну художню 

культуру, класичне мистецтво. Тут участь держави або будь-яка інша зовнішня 

підтримка є необхідними. Хоча в США культура і мистецтво перебувають у 

віданні штатів і міст, закон дозволяє федеральному уряду виділяти відповідні 

субсидії, і практика дотацій у цій країні стає все більш поширеною. 

Фінансування культури і мистецтва в США здійснюється за чотирма 

основними каналами: за рахунок доходів від власної діяльності; доходів від 

інвестицій; за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету; за 

рахунок підтримки, що надається приватними та корпоративними фондами. 

Відтак частка індивідуальних приватних пожертвувань американців сягає 40%. 

Отже, в цій країні частка державної підтримки культури незначна і 

здійснюється у вигляді грантів, а не субсидій. Основне фінансування 

відбувається за допомогою спонсорства і механізму філантропії. Держава 

створює умови для ефективної взаємодії бізнесу і культури. 

Наразі в сучасних вітчизняних умовах слабо розвинені механізми 

меценатства і спонсорства, що створює штучні обмеження для потенційних 

внесків. Тому для початку потрібно удосконалити податкове законодавство в 

контексті стимулювання приватних фірм до вкладання коштів у заклади 

культури і мистецтва. Якщо стаття 165 Податкового кодексу передбачає 

пільгове оподаткування певних видів доходів фізичних осіб (зокрема – премій, 

нагород, виплат творчих спілок і благодійних фондів), то в статті 166 

передбачено заохочення благодійності фізичних осіб. Зокрема, до податкової 

знижки включають суму коштів або вартість майна, переданих платником 

податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим 

організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових 
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організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна у розмірі, що не 

перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу звітного 

періоду. У разі участі приватної фірми у державно-приватному партнерстві чи 

внесення коштів в ендавмент-фонди бюджетних закладів культури і мистецтва 

обсяг податкової знижки, на нашу думку, доцільно поширювати на всі активи 

підприємств, задіяних в такому проекті. 

Наступним важливим кроком має стати вироблення пріоритетів розвитку 

мережі закладів культури і мистецтва в Україні. Не секрет, що велика кількість 

закладів успадкована з радянських часів і наразі працює неефективно, а наявні 

фінансові ресурси не здатні вивести їх на новий рівень, тому необхідно 

затвердити типову мережу закладів культури і мистецтва, які б фінансувалися з 

державного і місцевих бюджетів. Цим питанням мають займатися спеціалісти 

культурно-мистецької сфери, залишивши під державним протекторатом 

найважливіші та найбільш репрезентативні заклади. У той же час, слід 

дозволити на місцевому рівні реорганізовувати заклади культури відповідно до 

фінансової спроможності та побажань громади. Актуальним, на нашу думку, в 

цьому контексті є досвід Польщі, де на місцевому рівні утворюються так звані 

«культурні центри». Подібну практику в Україні доцільно було б реалізувати, 

особливо в сільській місцевості, де замість кількох непродуктивних закладів 

культури можна було б створити один, але який би дійсно виконував свої 

функції. Звичайно, об’єднання може позначитися на якості послуг, що 

надаються такими закладами, але, зважаючи на скорочення чисельності 

населення в окремих регіонах і країні в цілому, а також на трендові скорочення 

обсягів фінансування, такий крок є чи не єдиним на противагу закриттю 

відповідних закладів. В окремих випадках, за умови участі меценатів та 

мобілізації бюджетних фінансових ресурсів, культурні центри громад можуть в 

перспективі бути більш продуктивними в плані створення культурних послуг і 

благ, ніж існуючі нині. 

Відтак вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку закладів культури дає 

підстави вважати, що національні культура і мистецтво можуть розвиватися за 

умови активної регулюючої ролі і підтримки держави. При цьому культурна 

політика реалізується не лише шляхом державної фінансової підтримки 

пріоритетних напрямів культурної діяльності. Одним з найважливіших 

принципів державної фінансової політики у галузі культури і мистецтва є 

створення стимулів до пошуку позабюджетних джерел доходів, розвиток 

змішаних форм фінансування. А роль державного регулювання полягає у 

формуванні системи багатоканального фінансування культурної діяльності, 

залученні коштів різних урядових і корпоративних фондів, приватних 

інвесторів, підприємців. 

Список використаних джерел: 

1. Киризюк С.В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної 

економіки / С.В. Киризюк // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. – 2014. – №6. – С. 68–72. 

2. Козлова А.А. Мировой опыт финансирования культуры в условиях 

финансового кризиса / А.А. Козлова // Вестник Саратовского государственного 



 

82 

 

социально–экономического университета. – 2012. – №4. – С. 127–131. 

3. Колодина Е.А. Проблемы и перспективы развития публично– частного 

партнерства в сфере культуры / Е.А. Колодина, О.В. Радионова // Известия 

ИГЭА. - 2013. - № 4 (90). – С 114–119. 

4. Кузнецова О.П. Влияние мирового финансово–экономического  

кризиса на государственные политики в сфере культуры ведущих стран Европы 

/ О.П. Кузнецова, Е.А. Юмаев // Омский научный вестник. – 2013. – №3. – С. 

219–223. 

5. Финансирование культуры в европейских странах: обзор подходов и 

методов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.strana-

oz.ru/2005/4/finansirovaniekultury-v-evropeyskih-stranah-obzor-podhodov-i-etodov 

6. CCI’s vital statistics / CECCIA. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.ceccia.org/en/index.php. 

7. Power D. Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries. Europe 

Innova paper. – 2011. - № 16. - 52 p. 

 

 

 

В.М. Гандзюк  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                              Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

БЮДЖЕТІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

У статті визначено роль Казначейства України в процесі виконання місцевих 

бюджетів, розширено його функції та принципи діяльності. Визначено 

сутність механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів в 

сучасних умовах децентралізації, функції Казначейства України в процесі 

обслуговування місцевих бюджетів та його принципи. 

Ключові слова: казначейський механізм, принципи казначейського 

обслуговування, місцевий бюджет. 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових процесів в економіці України й 

реалізація політики її зростання в умовах кризових явищ багато в чому 

визначаються реформуванням бюджетної та банківської систем України. У міру 

імплементації процесів децентралізації системи державного управління й 

бюджетної системи, розширення самостійності в бюджетних питаннях 

місцевого самоврядування, зростає необхідність посилення їх відповідальності 

за прийняття і реалізацію фінансових рішень, а також посилення контролю за 

правильністю витрачання та цільовим використанням коштів. У цьому зв’язку 

досить актуальним є завдання забезпечення ефективності та оперативної 

керованості, транспарентності та підконтрольності всього процесу руху 

бюджетних коштів місцевих бюджетів для забезпечення їх оптимального 

використання в якості найважливішого чинника розвитку місцевих громад. 

Процес формування та використання коштів місцевих бюджетів повинен 

супроводжуватися ефективним контролем за законним, цільовим і 

раціональним використанням бюджетних коштів. Такий механізм повинен 



 

83 

 

володіти високою оперативністю й єдністю, щоб забезпечити необхідну 

маневреність фінансовими ресурсами. Перехід до казначейської системи 

виконання місцевих бюджетів дозволив спростити механізм обслуговування 

бюджетів, посилити контроль за виконанням та ефективністю використання 

бюджетних коштів. Однак, як показує досвід, в Україні ще не повною мірою 

реалізований потенціал казначейської моделі виконання бюджетів, ще 

недостатньо ефективно функціонує її механізм в частині обслуговування 

бюджетів місцевого самоврядування, що й вимагає глибокої концептуального і 

теоретичного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виконання бюджетів 

та казначейського методу їх обслуговування активно розроблялися 

представниками вітчизняної науки, зокрема, М.Й.Мац, В.І. Стоян, С.І. Юрій, 

Ю.О. Крохина, М.А. Гапонюк, О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, 

В.М. Федосов, В.М. Опарін, Л.І. Сафонова, А.Г. Завгородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. 

Смовженко, О.Д. Василик, К.В. Павлюк. та ін. Однак слід зазначити, що в 

умовах децентралізації бюджетної системи та розширення самостійності 

функціонування місцевих фінансів питання вдосконалення казначейської 

системи виконання бюджетів залишаються актуальними.   

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі Казначейства 

України в процесі виконання місцевих бюджетів, а також принципів 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджет місцевого 

самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання 

фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 

місцевого самоврядування [1].  Місцеві бюджети є фінансовою базою органів 

місцевого самоврядування й вирішальним фактором регіонального розвитку. 

Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих 

органів самоврядування, що передбачено Конституцією України [2] та Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1], активізує господарську 

діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, 

розширювати економічний потенціал регіону, виявляти та використовувати 

резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює 

можливості місцевих органів влади в більш повному задоволенні потреб 

населення. Виконання місцевого бюджету є центральною та однією із найбільш 

важливих стадій бюджетного процесу.  Відповідно до Бюджетного кодексу 

України [3] виконання місцевих бюджетів забезпечується місцевими органами 

самоврядування. Від ефективності функціонування місцевих органів, яка тісно 

пов’язана із здійсненням бюджетного процесу влади, та рівня виконання 

місцевого бюджету залежать якісні показники соціально-економічного 

розвитку території, необхідний рівень соціального захисту населення, 

забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки.  Процес 

виконання бюджету має двостороннє спрямування:   

− виконання бюджету за доходами;  

− виконання бюджету за видатками та кредитуванням.  



 

84 

 

При виконанні Державного бюджету України за доходами, Державна 

казначейська служба України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що 

належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення 

здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до 

бюджету. Державна казначейська служба України, при виконанні бюджету за 

видатками та кредитуванням, здійснює контроль за відповідністю кошторисів 

розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України. 

 Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління 

виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність 

учасників бюджетного процесу із питань виконання бюджету [3]. Казначейське 

обслуговування бюджетних коштів здійснюється відповідно до статей 43, 78 

Бюджетного кодексу України [3]. Казначейство України забезпечує 

казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 

казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України (НБУ).  

Основним завданням органів Казначейства в процесі обслуговування коштів 

бюджетів є сприяння, зокрема, реалізації бюджетної політики місцевого 

самоврядування та здійснення ефективного управління коштами місцевих 

бюджетів. Це завдання має бути реалізоване через створення оптимальної 

системи оперативного управління місцевими фінансами і забезпечення 

своєчасних розрахунків за зобов'язаннями місцевих органів влади та 

розв'язання проблеми короткострокової незбалансованості місцевих бюджетів. 

Широкий перелік функцій, визначених у Наказі Міністерства фінансів України 

від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів» [4] доцільно згрупувати, узагальнити та 

доповнити наступним чином:  

 а) узагальнити попередньо визначені функції наступним чином:  

- обслуговування бюджетів за доходами та видатками;  

- облік операцій щодо виконання бюджетів; 

- контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;  

- складання звітності про виконання місцевих бюджетів;  

б) доповнити перелік наступними функціями:  

- моніторинг виконання місцевих бюджетів;  

- управління бюджетними потоками.   

Виконання бюджету – це третя стадія бюджетного процесу, що означає 

забезпечення надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної 

системи та фінансування заходів, затверджених у бюджеті держави. 

Принципи організації виконання бюджету формуються, виходячи з вимог 

Бюджетного кодексу, та тісно пов'язані із принципами бюджетної системи. У 

науковій літературі розглядають наступні принципи виконання бюджету, 

зокрема: 

- організація роботи із повноти та своєчасності надходжень доходів в 

цілому й окремо за кожним видом; 

- організація виділення бюджетних асигнувань у межах затверджених 

призначень; 

- організація контролю за процесом засвоєння бюджетних коштів; 
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- дотримання принципу організування розпорядника з одного бюджету; 

- організація внутрішнього і зовнішнього контролю за економним і 

раціональним використанням природних, трудових та матеріальних ресурсів; 

- організація контролю за ефективним, цільовим та законним витрачанням 

бюджетних коштів; 

- дотримання учасниками бюджетного процесу планово-фінансової 

дисципліни 

Важливе місце у процесі виконання місцевих бюджетів займає його 

казначейський механізм, який являє собою концентрацію взаємопов’язаних 

організаційних, економічних і управлінських методів. Казначейський механізм 

– це сукупність певних видів бюджетних відносин, специфічних методів 

мобілізації та використання бюджетних коштів, що повинен бути реальним 

втіленням бюджетної політики в частині касового виконання бюджетів, 

відображати певну спрямованість бюджетних відносин на вирішення 

економічних і соціальних завдань на певному етапі розвитку держави.  

Формування казначейського механізму обов’язково повинно здійснюватися на 

засадах системного підходу, з позиції взаємодії різних форм і методів 

виконання бюджетів з метою досягнення поставлених конкретно цілей. 

Функціонування його підтримується нормативно-правовим та інформаційно-

методичним забезпеченням і залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Важливими складовими механізму казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів виступає мета, суб’єкти і об’єкт, які розкривають собою специфіку 

його функціонування. Функції і завдання казначейського  обслуговування 

місцевих бюджетів виступають як основа формування даного механізму, а його 

реалізація залежить від підібраних форм і методів та ґрунтується на основі 

відповідних принципів. Результатом функціонування механізму казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів є касове виконання місцевих бюджетів, а 

його реалізації супроводжується обов’язковим здійсненням фінансового 

контролю результативних показників бюджетів. Також варто відмітити, що 

одну із ключових позицій в даному механізмі посідають інструменти виконання 

місцевого бюджету, які в свою чергу є специфічними як для забезпечення 

виконання дохідної, так і видаткової частин бюджету.  

Функції Казначейства України в процесі обслуговування місцевих 

бюджетів: 

- обслуговування бюджетів за доходами та видатками  

- обліку операцій щодо виконання бюджетів  

- звітності про виконання місцевих бюджетів  

- моніторингу виконання місцевих бюджетів  

- контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів  

- управління бюджетними потоками  

Принциповим є положення статті 78 Бюджетного кодексу щодо 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Це положення дає змогу 

повною мірою забезпечити дотримання принципів самостійності, 

субсидіарності, справедливості та неупередженості (рисунок 1). 
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Рис. 1. Принципи казначейського обслуговування місцевих бюджетів 

 

Принцип самостійності означає: 

- право законодавчих (представницьких) органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування кожної ланки бюджетної системи самостійно 

здійснювати бюджетний процес відповідно до засад визначених Бюджетним 

кодексом; 

- стимулювання органів місцевого самоврядування до збільшення їхніх 

доходів, що не враховуються для визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів; 

- закріплення права за органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування відповідно до Бюджетного кодексу визначати спрямування 

витрат за рахунок коштів відповідного бюджету; 

- неприпустимість вилучення доходів, отриманих додатково у ході 

виконання рішень про бюджет, сум перевищення доходів над витратами 

бюджетів і сум економії за витратами бюджету. 

Принцип субсидіарності полягає в такому розподілі видатків між 

державним і місцевими бюджетами та між місцевими бюджетами, який 

ґрунтується на максимальному наближенні суспільних послуг до 

безпосереднього споживача. Видаткові повноваження закріплюються за 

бюджетами з метою децентралізації та з урахуванням найефективнішого 

виконання на місцях. 

Принцип справедливості та неупередженості забезпечує рівний доступ 

громадян країни до основних бюджетних послуг і соціальних гарантій та 

реалізується через норми, встановлені Бюджетним кодексом у частині 

визначення фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та дотацій 

вирівнювання. Такий підхід дає можливість надавати соціальні послуги в 

кожній адміністративно-територіальній одиниці на порівняно однаковому рівні 

за наявності єдиних ставок оподаткування та справляння податків. 

Варто зазначити, що даний механізм є одним із основних структурних 

елементів системи казначейського виконання місцевих бюджетів і забезпечує 

безпосередню реалізацію відповідної стадії бюджетного процесу.   

Висновки. Результати проведеного дослідження засвідчують, що система 

виконання бюджетів є однією із найбільш важливих стадій бюджетного 

процесу, на якій відбувається формування доходів бюджетів та їх використання 

на видатки. Складовою процесу виконання місцевих бюджетів є касове 

Принципи казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів 

самостійності субсидіарності справедливості та 

неупередженості 
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виконання, що належить до функцій Казначейства України, котре забезпечує 

казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення Єдиного 

казначейського рахунку, відкритого в НБУ.  Казначейська система 

обслуговування бюджету набула своєрідних базових принципів, що визначають 

специфіку казначейського обслуговування бюджетів та корелюється з 

принципами побудови бюджетної системи. Це дає можливість побудувати 

концептуальну модель управління державними фінансами з визначенням місця 

в ній органів Казначейства України, вибудувати казначейський механізм й 

розподілити функції та зони відповідальності між учасниками бюджетного 

процесу з акцентом на процес казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. Функціонування казначейського механізму має підтримуватись 

нормативно-правовим та інформаційно-методичним забезпеченням і залежить 

від внутрішніх і зовнішніх факторів.  
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА 

ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 

Бюджетне планування в умовах реформування бюджетної системи України на 

сьогодні є питанням надзвичайно актуальним. Запорукою успішного розвитку 

країни, всіх сфер діяльності виступає саме планування, зокрема бюджетне, що 

сприятиме інтегруванню України до Європейського союзу. 

Ключові слова: бюджет, планування, економічний розвиток, фінансування. 

Важливою передумовою виходу України із затяжної економічної кризи є 

забезпечення ефективного і прозорого процесу використання бюджетних 

коштів. Вагомим елементом цього процесу є бюджетне планування.  

Бюджетне планування являє собою комплекс організаційно-технічних, 

методичних і методологічних заходів із визначення доходів і видатків бюджетів 

в ході їх складання, розгляду та затвердження. Бюджетне планування базується 

на наступних завданнях, які стоять перед органами, на які покладена функція 

складання проекту бюджету: 

- визначення реальної величини доходів, які необхідно мобілізувати в 

наступному бюджетному періоді; 

- обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків за кожним 

напрямком; 

- збалансування бюджету. 

Принципи бюджетного планування здебільшого визначаються 

принципами побудови бюджетної системи. 

Перший принцип бюджетного планування в Україні визначається 

принципами самостійності і єдності в побудові бюджетної системи. 

Другий принцип бюджетного планування – принципи науковості. Це 

означає, що всі розрахунки доходів, нормативів видатків по поточному 

бюджету, напрямки інвестицій по бюджету розвитку повинні мати відповідні 

наукові обґрунтування. 

Бюджетний процес повинен регламентуватись бюджетним регламентом. 

Бюджетний регламент – документ, в якому визначаються порядок і терміни 

складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його 

виконання. 

Складанню проекту бюджету держави передує підготовча робота, яка 

включає в себе: 

- розробку основних прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на плановий рік; 

- розробку і затвердження Постанови Верховної Ради України «Про 

основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік»; 

- аналіз виконання бюджету за минулий рік і очікуване виконання бюджету 

в поточному році; 

- підготовку інструктивних листів про особливості складання розрахунків 

до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік. 
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Закон про Державний бюджет України приймається щорічно і діє 

протягом бюджетного року. В ньому знаходять відображення такі дані: 

- граничний розмір дефіциту Державного бюджету та джерела його 

покриття; 

- доходи Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації; 

- видатки Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації; 

- доходи і видатки цільових загальнодержавних фондів, включених до 

складу Державного бюджету; 

- суми дотацій, субсидій, субвенцій та розміри відрахувань від регулюючих 

доходів до бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя; 

- розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України; 

- суми вилучення коштів із місцевих бюджетів на користь Державного 

бюджету; 

- рішення щодо бюджетних позичок; 

- зміни, які відбулися в податковому законодавстві; 

- інша інформація. 

Мета виконання видаткової частини бюджету – це фінансування заходів, 

затверджених в бюджеті протягом бюджетного року. 

Фінансування із бюджету – це перерахування коштів на поточні 

реєстраційні бюджетні рахунки розпорядників коштів з єдиного казначейського 

рахунка або рахунка місцевого бюджету, які відкриті в банківських установах і 

в органах казначейства. 

Фінансування із бюджету здійснюється на основі двох основних 

принципів: плановості та цільового характеру використання бюджетних коштів. 

Принцип плановості означає обов'язкову умову законодавчого затвердження 

даних видатків. Цільовий характер використання бюджетних коштів означає 

вимогу до розпорядників коштів використовувати виділені кошти за їхнім 

цільовим призначенням. 

Керівники установ та організацій, які одержують в своє розпорядження 

бюджетні асигнування (планові суми, в межах яких можуть проводитись 

видатки із бюджету) називаються розпорядниками коштів Головними 

розпорядниками бюджетних коштів по Державному бюджету є міністри і 

керівники інших центральних відомств (установ), по місцевих бюджетах – 

керівники управлінь (відділів) обласних, міських і районних Рад народних 

депутатів; по міських, міст районного підпорядкування, по сільських і 

селищних бюджетах – голови цих Рад. 

До розпорядників коштів другого ступеня відносяться керівники 

підвідомчих міністерствам і відомствам органів управління, Яким в свою чергу 

підпорядковані окремі підприємства, організації та установи. 

Розпорядниками коштів третього ступеня є керівники установ, 

організацій, підприємств, які підвідомчі головним чи другого ступеня 

розпорядникам бюджетних коштів (призначень). 

Фінансування з бюджету здійснюється через банківські установи, які 

визначені Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України і Національного 

банку України «Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету 

України» від 21 січня 1998 року № 68 фінансування міністерств і відомств 

здійснюється органами казначейства через установи Національного банку 

України, Державного експортно-імпортного банку України, Акціонерно-

комерційного агропромислового банку «Україна», Акціонерно-комерційного 

банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», Українського акціонерного 

промислово-інвестиційного банку «Промінвестбанк», Поштово-пенсійного 

банку «Аваль». Рахунки з виконання місцевих бюджетів відкриваються в тих 

банках, з якими укладають договори відповідні Ради народних депутатів. Ці 

рахунки можуть знаходитися і в банках, які перелічені вище. 

Виконання видаткової частини бюджету визначається чітким 

додержанням своїх функцій всіма трьома юридичними особами: фінансовими 

органами, банками і розпорядниками коштів. 

З 1 липня 1993 року відповідно до Указу Президента України «Про 

порядок виконання Державного бюджету України» від 18 червня 1993 року 

№219/93 з метою забезпечення ефективного управління доходами і видатками 

Державного бюджету, в Україні почав застосовуватися єдиний метод 

бюджетного фінансування – перерахування коштів з рахунка бюджету на 

бюджетні рахунки розпорядників коштів. 

Відповідно до Інструкції «Про порядок касового виконання Державного 

бюджету за видатками», затвердженої наказом Державного казначейства 

України в березні 2000 року, фінансування із Державного бюджету може 

здійснюватися: 

- за відомчою структурою; 

- шляхом оплати витрат (оплати рахунків і видачі готівкою). 

Основним первинним документом для здійснення фінансування із 

бюджету виступає платіжне доручення за формою 0401001. 

Оплата витрат проводиться як шляхом безготівкового здійснення 

платежів безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, 

організацій та установ, що виконали роботи або надали послуги розпорядникам 

коштів, так і шляхом надання дозволу на отримання готівки в установах банків 

на цілі, передбачені в кошторисах доходів та видатків розпорядників коштів. 

Для обліку витрат розпорядників коштів на їх ім'я в органах Державного 

казначейства відкриваються реєстраційні рахунки України», затвердженої 

наказом ГУДКУ №32 від 9 квітня 1997 року. До кожного реєстраційного 

рахунка в операційно-контрольному управлінні ДКУ відкриваються особові 

картки, які містять інформацію про виділені бюджетні кошти на оплату витрат, 

суми їх використання та залишку. 

Фінансування видатків з місцевих бюджетів шляхом перерахування 

коштів з поточного рахунка бюджету на поточні бюджетні рахунки 

розпорядників коштів здійснюється на основі розпорядження бюджетного 

відділу (інспекції) – форма № 5 з допомогою платіжних доручень за формою 

0410001. Бухгалтерія фінансового органу виписує платіжне доручення в 3-х 
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примірниках і представляє в установу банку, який обслуговує даний 

фінансовий орган. 

Перший примірник залишається в банку як основа для перерахування 

коштів (підписується начальником фінансового відділу, головним бухгалтером 

і скріплюється печаткою); другий – передається головному розпоряднику 

коштів як повідомлення про перерахування коштів; третій – повертається 

фіноргану як підтвердження про виконання доручення. 

Діюча система касового виконання місцевих бюджетів в Україні 

передбачає відкриття в банківських установах основного поточного 

бюджетного рахунка фінансовому органу Міністерства фінансів по 

відповідному місцевому бюджету, на який зараховуються всі доходи даного 

бюджету і з якого перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників 

коштів, які фінансуються із місцевих бюджетів, на видатки, затверджені в 

кошторисі. 

Станом на серпень 2016 року спостерігаємо таку ситуацію: Загальний 

фонд Державного бюджету України за січень-серпень 2016 року було виконано 

на 102,3 відсотка, або у сумі 169633,2 млн. гривень. Фактичні надходження 

були більшими за розпис на відповідний період на 3833,8 млн. гривень. Проти 

аналогічного періоду минулого року фактичні надходження до загального 

фонду державного бюджету зросли на 40954,6 млн. грн., або на 31,8 відсотка. 

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-серпень 2011 року 

становила 254796,2 млн. грн., що на 65167,7 млн. грн. (34,4 %) більше за 

аналогічний період 2015 року. Загальна сума касових видатків зведеного 

бюджету України за січень-серпень 2016 року становила 254286,5 млн. грн., що 

на 23963,6 млн. грн. більше за відповідний показник січня-серпня 2015 року. 

Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців 2016 року виконано із 

дефіцитом у сумі 6609,7 млн. грн., проти передбаченого розписом фінансування 

бюджету на цей період показника у 18595 млн. гривень. Коливання фактичних 

даних виконання бюджетів у порівнянні з плановими показниками свідчать про 

недосконалу організацію бюджетного планування в Україні. Факторами, які 

здійснюють негативний вплив на бюджетне планування є також система 

нестабільного фінансово-економічного законодавства, відсутність 

прогресивних форм і методів визначення планових розрахункових показників 

доходів та видатків бюджету. У Бюджетному кодексі України (2015 р.) 

визначено заходи щодо удосконалення управління бюджетними ресурсами за 

кількома напрямами, що відповідно покращують якість бюджетного 

планування [1]. Зокрема це – підвищення ефективності використання 

бюджетних ресурсів, що визначає впровадження програмно-цільового методу, 

який використовується багатьма країнами. Його зміст полягає в тому, що 

розпорядники бюджетних коштів отримуватимуть кошти не просто для 

фінансування своєї діяльності, а на досягнення конкретних результатів, які 

зафіксовані у відповідній програмі, власне на реалізацію якої вони і отримали 

кошти. Ми вважаємо, що важливу роль відіграє також запровадження 

середньострокового бюджетного планування, що дасть змогу отримати якісний, 

детальний, обґрунтований фінансовий план на середньострокову перспективу. 



 

92 

 

Метою середньострокового бюджетного планування є відповідність процесу 

формування та виконання бюджетів стратегічним планам розвитку держави і 

окремих адміністративно-територіальних одиниць; впровадження механізму 

аналізу й оцінки ефективності використання бюджетних ресурсів і 

забезпечення планування діяльності головними розпорядниками бюджетних 

коштів [4]. На нашу думку, розвиток програмно-цільового методу та 

середньострокового планування є основою удосконалення механізму 

бюджетного планування в Україні. Проте надзвичайно важливими моментами 

на шляху подальшого покращення бюджетного планування нашої держави є: 

удосконалення організаційно-правових засад бюджетного планування; 

конкретизування цілей, завдань, видів планування, перелік показників;  

удосконалення системи взаємодії усіх учасників процесу бюджетного 

планування;  здійснення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо 

досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення 

аналізу причин неефективного виконання бюджетних програм; поступове 

розширення повноважень виконавчих органів щодо бюджетного планування, 

але разом із суттєвим вдосконаленням процедури такого планування; 

розроблення ефективних методів визначення планових розрахункових 

показників доходів та видатків бюджету; підвищення значущості принципів 

гласності та прозорості в практиці складання проектів бюджету; підвищення 

рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм; урахування 

досвіду інших країн.  

Основним важелем державного впливу на економіку був і залишається 

бюджет держави. Якісна організація процесів бюджетного планування 

забезпечить ефективне управління бюджетними коштами, що в свою чергу буде 

покращувати показники економічного та соціального розвитку.  
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ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто теоретичні аспекти кредитної політики комерційного 

банку як основного документу при формуванні кредитного портфеля. 

Досліджено основні проблеми при здійсненні кредитних операцій. На основі 

здійсненого аналізу, сформовані основні шляхи удосконалення кредитної 

діяльності комерційних банків в Україні. 

Ключові слова: кредит, кредитні ресурси, кредитні операції, кредитна 

політика, кредитний портфель. 

Необхідність формування ефективної кредитної політики кожним 

комерційним банком за сучасних економічних умов пов’язана, перш за все, з 

важливістю активізації впливу кредитних відносин на обсяг та структуру 

грошової маси в країні і, як наслідок, на стабільність грошової одиниці, а по-

друге, із забезпеченням потреби в додаткових джерелах фінансування 

розширеного відтворення. Реальна дійсність підтверджує факт, що негаразди у 

функціонуванні кредитної системи впливають на всі економічні процеси. Тому 

надзвичайно актуальним є питання щодо пошуку напрямів корегування та 

удосконалення механізму кредитної політики комерційних банків. 

Вивченню проблем управління банківською діяльністю присвячено багато 

наукових праць українських і зарубіжних економістів, зокрема таких, як          

В.В. Коваленко, М.П. Чуб та інші. Удосконалення кредитних операцій 

комерційних банків, процесу формування кредитного портфеля досліджується 

такими науковцями, як Г.М. Азаренкова, М.Г. Марич,  В. Базилевич, В. Геєць, 

О. Корольов, І. Ткаченко, О. Устинко та інші.                                                    

Метою статті є систематизація наукових підходів до підвищення ефективності 

кредитної діяльності банків, уточнення механізму її формування та реалізації. 

Банківська система є елементом економічного базису суспільства, що 

розвивається за законами ринкової економіки. Ця система внутрішньо 

організована, взаємопов'язана, має загальну мету та завдання. Банківська 

система є складовою частиною кредитної системи держави. Банки вплетені у 

загальний механізм регулювання господарського життя, тісно взаємодіють із 

бюджетом і податковою системою, системою ціноутворення, з політикою цін і 

прибутків, з умовами зовнішньоекономічної діяльності [5, с.110]. 

 За сучасних умов з метою забезпечення організації ефективної кредитної 

діяльності банки розробляють власну внутрішню кредитну політику та 

впроваджують практичні механізм її реалізації. Кредитна політика банку є 

основним документом, яким керуються банки під час формування кредитного 

портфеля [3, с.235]. Кредитна політика банку − це стратегія і тактика банку 

щодо спрямування коштів на кредитування клієнтів банку на основі принципів 

поверненості, строковості та платності.  

Кредитна політика розробляється на макро- та мікрорівні економіки. На 

макрорівні основу банківської кредитної політики розробляє Національний 
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банк України, встановлюючи нормативи для її проведення, рівень облікової 

ставки, що становить основу формування ціни на кредитні ресурси тощо. На 

мікрорівні кредитна політика слугує сполучною ланкою, яка спрямована на 

поєднання кредитної політики банку зі загальною стратегією його розвитку. 

Дотримання принципів банківського кредитування сприяє ефективному 

управлінню кредитом. Основна мета комерційних банків полягає в забезпеченні 

максимального прибутку за допустимого рівня ризику [4, с.38]. 

У теперішній час банківські установи зазнають значних збитків саме від 

кредитної діяльності, оскільки багато з них проводять занадто ризиковану 

кредитну політику. Така ситуація ускладнюється нестабільною політичною та 

економічною ситуацією в країні, оскільки значна кількість як великих, та і 

малих підприємств і фізичних осіб зазнають проблем у своїй діяльності, не 

мають змоги вчасно погашати існуючі кредитні зобов'язання перед банками та 

отримувати нові кредитні ресурси. Проте, розглядаючи подальший розвиток 

кредитування в Україні, потрібно зосередити всі зусилля на вирішенні питань 

щодо вдосконалення законодавства, яке спрямоване на регулювання кредитної 

діяльності банків, системи кредитування і усунення незахищеності банків від 

ненадійних позичальників. Нормативні документи НБУ регламентують тільки 

діяльність банків з проведення кредитних операцій. Діяльність позичальників 

щодо отримання, повернення банківських кредитів залишилася з правової 

точки зору не повністю врегульованою. Тому, кредитуючи, банки у більшості 

випадків не мають законних підстав для  впливу на позичальників щодо  

повернення ними банківських коштів, шо в результаті приводить до значних 

збитків. Для того, щоб збільшити обсяги банківського кредитування, зменшити 

ризики у сфері активних кредитних операцій потрібно в чинному законодавстві 

визначити всі види банківських кредитів, а також форми і методи 

кредитування; визначити порядок організації контролю у процесі 

кредитування; передбачати інфляційні ризики та інші важливі питання. Всі ці 

доповнення відіграють позитивну роль не лише для банків, але й для 

позичальників, які зможуть розширити свою діяльність за рахунок кредитних 

коштів, та держави, оскільки з пожвавленням банківського кредитування зросте 

обсяг надходжень до бюджету у вигляді податків [7, с.37]. 

Некваліфіковані дії персоналу банків щодо надання та супроводження 

кредитів теж ставлять під ризик повернення виданих коштів та відповідно й 

прибутковість банку. Зусилля підрозділів установ банків не завжди 

сконцентровано в напрямку забезпечення безпеки кредитних операцій, а їхні дії 

не в повному обсязі бувають узгодженими й організованими. Посадові особи, 

залучені до кредитної діяльності, не завжди розуміють реальність загроз 

кредитним коштам під час проведення кредитних операцій, тому ефективність 

перевірки позичальників не завжди забезпечує об’єктивну оцінку їхніх 

можливостей, стану та діяльності . Банки зобов’язані розробляти та 

затверджувати внутрішньобанківські положення про порядок проведення 

кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану 

позичальників, їх класифікації, достатності резервів під кредитні ризики [6]. 
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Кредит має створювати сприятливі умови для розвитку всіх сфер і галузей 

національної економіки України. В економічній сфері було б важливо 

здійснити такі заходи: 

1. Знизити ціну кредиту та розширити його доступ для ширшого кола 

клієнтів. Процентні ставки банків за кредитами можна зменшити, якщо клієнт 

приносить банку значні доходи за валютними операціями, акредитивами, 

гарантіями тощо. Така політика потребує диверсифікації банківських операцій, 

надійної та ефективної системи контролю відносин з кожним клієнтом. 

Процентна ставка банків за кредитами може бути зменшена, якщо позика 

диверсифікує кредитний портфель банку.  

2. Здійснити адаптацію міжнародного досвіду кредитування до української 

банківської практики, звернувши особливу увагу на розвиток кредитних ліній, 

овердрафтів, надання довгострокових позик в інвестиційну діяльність. 

Щодо проблем у організації кредитних відносин на мікроекономічному 

рівні, то досить суттєвою на сьогодні є проблема наявності значної частки 

проблемних кредитів у портфелях комерційних банків. 

Проблемними кредитами називають кредити, за якими своєчасно не проведені 

один чи кілька платежів, значно знизились ліквідність і ринкова вартість 

забезпечення, виникли обставини, які роблять сумнівними виконання 

позичальником своїх зобов’язань [3, с.235]. Кожний банк має у своєму портфелі 

проблемні кредити і тому головне питання полягає у встановленні допустимого 

для банку рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позик. Основні 

вище викладені проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання зведемо до табл. 1. 

Таблиця 1. Напрями з удосконалення банківських кредитних операцій 
№ 

п/п 
Виявлені проблеми Шляхи розв’язання проблеми 

1. 
Недосконалість 

законодавчої бази 

− врегулювання діяльності позичальників щодо 

отримання, повернення банківських кредитів; 

− визначення порядку організації контролю у процесі 

кредитування; 

− передбачення інфляційних ризиків та інших важливих 

питань. 

2. 

Професійні вимоги до 

банківських 

працівників 

− проведення постійного, жорсткого контролю НБУ за 

відповідністю керівників, головних бухгалтерів банків 

визначеним професійним вимогам для зайняття зазначених 

посад. 

3. 

Недобросовісна 

поведінка 

позичальників 

− розроблення та затвердження внутрішньобанківських 

положень про порядок проведення кредитних операцій та 

методику проведення оцінки фінансового стану 

позичальників, їх класифікації, достатності резервів під 

кредитні ризики. 

4. Завищена процентна 

ставка на кредит 
− знизити ціну кредиту та розширити його доступ для 

ширшого кола клієнтів. 

5. 

Наявність значної 

частки проблемних 

кредитів у портфелях 

комерційних банків 

− встановлення допустимого для банку рівня 

проблемних кредитів щодо загальної вартості виданих позик; 

− проводення ефективної кредитної політики та 

організації кредитної роботи в банку. 
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Визначення пріоритетності надання позикових коштів суб’єктам 

кредитних відносин – це одне з головних завдань кредитної діяльності банку, 

яке має суттєве значення для формування, як його фінансового результату, так і 

подальшого розвитку суспільства, в якому банки виконують роль 

прискорювача оновлення виробничого процесу. У зв’язку з цим слід зазначити, 

що дослідження нових методів управління кредитною діяльністю має велике 

значення для банківської системи України, оскільки є складною і 

багатоаспектною проблемою, пріоритетним підходом, до розв’язання якої слід 

віднести створення альтернативної методики оцінювання ефективності 

управління кредитною діяльністю банків, спрямованої на врахування не лише 

прибутковості, але й реального рівня ризику кредитних операцій. 
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із головних завдань уряду країни під час здійснення пенсійної реформи у 

сучасних умовах. Із метою реалізації ефективної соціальної політики ключову 

роль відіграє саме здійснення пенсійної реформи, специфікою якої є 

забезпечення українських громадян гідними доходами для їх фінансового 

добробуту.  

Для визначення перспектив розвитку пенсійного страхування вкрай 

важливими є дослідження в сфері пенсійного реформування,яким присвятили 

свої роботи саме А.С. Хемей [6], В.І. Надрага [4], О.Р. Кривицька [3], 

В.Й. Башко [1] тощо.Проте, такі питання як визначення перспектив розвитку 

пенсійногострахування в соціальній політиці в України залишаються 

дискусійними. Тому метою дослідження єобґрунтування необхідності 

реформування соціальної політики якпідґрунтя пенсійного реформування в 

Україні.  

Стрімкий розвиток ринкових відносин є невід’ємною складовою 

соціально-економічної політики держави, що розшаровує суспільство на певні 

верстви.Перед державою повстають гострі питання щодо 

підтриманняпрожиткового мінімуму малозабезпеченихверств населення 

сьогодні і в майбутньому.  

Загальновідомо, що соціальна політика – це система заходів, що 

проводиться урядом через місцеві та регіональні органи влади, спрямовані на 

поліпшення якості та рівня життя населення. Як складова частина загальної 

стратегії розвитку держави, стратегія соціальної політики полягає у розробці та 

подальшому впровадженні соціальних пріоритетів, які визнаються 

суспільством на даній стадії його розвитку.  

Система соціального захисту в Україні характеризується високим обсягом 

витрат на соціальні програми, що обумовлено, перш за все, більш широким 

охопленням як соціальних ризиків так і кругом осіб, яким надаються соціальні 

послуги.  

В Україні продовжується пенсійна реформа, в основі якої є підвищення 

рівня життя населення. В сучасних умовах існує ряд відкритих питань щодо 

рівня забезпечення населення похилого віку. Пенсії в Україні низькі, вони не в 

повній мірі відповідають стандартам життя. Указані труднощі говорять про 

необхідність негайного продовження пенсійної реформи. Загальновизнаним є 

той факт, що одним з напрямів вдосконалення системи соціального захисту 

громадян у умовах ринкової економіки є здійснення пенсійної реформи та 

формування багаторівневої системи пенсійного страхування. Однорівнева 

солідарна система державного пенсійного забезпечення могла виконувати свої 

функції лише в плановій економіці. В ринковій економіці, для якої характерна 

свобода підприємницької та трудової діяльності громадян, обов'язкове 

державне пенсійне страхування повинно доповнюватися свідомим 

недержавним пенсійним страхуванням [2, с. 132].  

Таким чином, сучасна система пенсійного страхування вимагає 

врегулювання питання законодавчо-нормативного забезпечення фінансових 

механізмів пенсійної системи в умовах соціального розвитку та розробки 

єдиного підходу до впровадження накопичувального компоненту обов'язкового 
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державного пенсійного страхування. Європейські держави, які обрали шлях 

ринкової економіки, вирішили проблему пенсійного страхування громадян 

шляхом, за рахунок створення накопичувальних схем, коли працівник сам 

відкладає гроші на майбутню пенсію. У багатьох країнах отримали розвиток 

недержавні накопичувальні пенсійні фонди, призначені зберегти і збільшити 

кошти учасників, забезпечуючи їм відповідні пенсійні виплати [5, с. 55], тому 

одним із аспектів здійсненої в Україні пенсійної реформи є розвиток механізму 

ефективної системи недержавного пенсійного страхування.  

В Україні, трьохрівнева система пенсійного страхування, орієнтована на 

проведення регуляторної політики в пенсійній сфері та обґрунтовує реалізацію 

другого накопичувального рівня з метою використання його економічних 

механізмів збереження коштів.  

Дієвим методом реалізації соціальної політики держави у пенсійній сфері 

повинно стати об'єднання механізмів, в основі яких є механізм добровільних 

внесків громадян на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та 

механізм накопичення коштів другого рівня пенсійної системи.  

Роль пенсійного страхування в забезпеченні соціальної політики України 

полягає в тому, що пенсійна система держави призначена фінансово 

забезпечити основні потреби громадян пенсійного віку, які вже не в змозі 

забезпечити себе самостійно.  

На сучасній стадії в Україні поетапно вводиться система недержавного 

пенсійного страхування громадян. Недержавне пенсійне страхування – це 

складова частина системи накопиченого пенсійного страхування, яка базується 

на принципах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні 

пенсійних накопичень з метою одержання учасниками недержавного 

пенсійного страхування додаткових, крім загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, пенсійних виплат [3, 52]. Також варто навести 

пріоритетирозвитку державного пенсійного страхування як основної 

компоненти соціальної політики в Україні:  

розробляти та реалізувати заходи, що сприяють розвитку підприємництва, 

і таким чином сприятимуть створенню робочих місць, зростанню фонду 

заробітної плати, а в кінцевому підсумку збільшать надходження в Пенсійний 

фонд;  

проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед працівників та 

населення, в засобах масової інформації активно інформувати про хід пенсійної 

реформи, необхідність та важливість пенсійного страхування, перспективи 

розвитку накопичувального пенсійного страхування;  

розробити ряд заходів щодо популяризації пенсійного страхування, 

зокрема, через формування відповідних знань у майбутніх фахівців –

випускників вузів, шляхом впровадження в навчальний процес блоку 

дисциплін, присвячених теорії соціального страхування, дослідження впливу 

накопичувального страхування на розвиток системи пенсійного страхування;  

активізувати дослідження науково-дослідницьких установ щодо 

вдосконалення солідарної компоненти пенсійної системи в частині 

впровадження механізмів стимулювання зайнятості населення та обґрунтувати 
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в дослідженняхмеханізм ефективного співвідношення розміру пенсій та 

заробітку.  

Реалізація пропозицій забезпечить стабільний та збалансований розвиток 

соціальної політики, гармонізацію з міжнародними та європейськими 

стандартами та вимогами, активізує діяльність органів виконавчої влади, 

роботодавців та громадян на досягненням високих стандартів пенсійного 

страхування.  

Але питання якості впровадження пенсійної реформи залишається 

відкритим і вимагає подальшого наукового вивчення, спираючись на досвід 

закордонних країн. 
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фінансове забезпечення, основний капітал.  

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення відтворення основних 

засобів підприємств, знаходження ефективних його методів і джерел, залежить 

від цілого ряду обставин, знаходиться під впливом багатьох факторів. 

Суттєвий вплив на відтворення основних засобів та його фінансове 

забезпечення справляє форма їх відтворення. Вчені-економісти і практики 

визначають і досліджують різні форми відтворення основних засобів, які мають 

суттєві особливості в окремих галузях господарської діяльності, в тому числі в 

сільському господарстві. 

Цiллю статтi є дослідження форм відтворення основних засобів 

підприємств, методів і джерел його фінансового забезпечення. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Дослідженню фінансового 

забезпечення та відтворення основних засобів підприємств, в тому числі 

аграрних, присвячено праці українських вчених- економістів: В. Андрійчука, 

В.Амбросова, І. Бланка, А. Войтюк, О. Гудзь, Н. Давиденко, О. Дація, 

М.Дем’яненка, О. Єранкіна, О. Захарчука, М. Коцупатрого, Д. Крисанова, 

П.Лайка, Т. Майорової, М. Могилової, В. Нелепа, М. Огійчук, В. Опаріна, 

А.Пересади, Г. Підлісецького, А. Поддєрьогіна, П. Саблука, О. Терещенка. 

Вивченню фінансового забезпечення відтворення основних засобів присвятили 

свої праці зарубіжні вчені: В. В. Бочаров, З. Боді, С. Л. Брю, Т. Г. Джонсон, 

А. Кейн, К. Р. Макконел. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Вибір форми відтворення 

основних засобів, визначення методів і джерел його фінансового забезпечення 

суттєво впливає на ефективність діяльності підприємств. Проаналізуємо і 

узагальнимо точки зору фахівців стосовно форм відтворення матеріально-

технічних основних засобів, а також землі та їх впливу на прийняття рішення, 

щодо джерел фінансового забезпечення відтворення основних засобів. В 

більшості випадків вчені аналізують форми відтворення матеріально-технічних 

засобів. 

В.Г. Андрійчук називає три форми відтворення основних засобів і можливі 

джерела їх забезпечення: 

- підтримання основних засобів у придатному для експлуатації стані без 

зміни їх первісної корисності. Для цієї мети може створюватися фонд 

ремонтних робіт; 

- реновація основних засобів, тобто заміна фізично і морально зношених 

основних засобів новими нерідко з кращими технічними характеристиками. 

Джерелом цієї форми відтворення є амортизаційні відрахування, надходження 

від реалізації вживаних основних засобів; 

- розширене відтворення основних засобів на існуючій та новій технічній 

основі (здійснення модернізації, переоснащення виробництва). Це здійснюється 

за рахунок прибутку підприємства і частково амортизаційних відрахувань, а 

також позичкових і залучених коштів [2, с. 302]. 

Ряд науковцв  виділяють чотири форми відтворення основних засобів: нове 

будівництво, розширення підприємства, реконструкція, технічне 
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переозброєння. На нашу думку вказані автори не включили до форм 

відтворення поточний та капітальний ремонт; модернізацію; відтворення 

земель (як основного засобу в сільському господарстві). 

Г.М. Бойчик до складу форм відтворення основних засобів, включає заміну 

основних засобів, що вибули, новими. При цьому здійснені витрати відносять 

до капітальних вкладень [4, с. 72]. Таке твердження заслуговує на увагу, 

оскільки враховує не лише зношені та морально застарілі, але відпрацьовані 

основні засоби. 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко включають до відтворення 

основних засобів підтримування потужностей підприємства і відносять їх до 

капітальних вкладень в залежності від напрямів відтворення [5, с. 440]. Така 

точка зору показує зв’язок між відтворенням основних засобів та його 

фінансовим забезпеченням. 

А.Д. Шеремет і Р.С. Сайфулін стверджують: «Витрати капіталу на 

відтворення основних засобів мають довгостроковий характер і здійснюються у 

вигляді довгострокових інвестицій (капітальних вкладень) на нове будівництво, 

на розширення і реконструкцію виробництва, на технічне переозброєння, на 

підтримку потужностей діючих підприємств» [6, с. 73]. 

Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова в форми відтворення основних засобів 

включають реальні інвестиції - в матеріальні активи: нове будівництво, 

реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, підтримку діючих 

потужностей, приріст товарно-матеріальних запасів. До реальних інвестицій в 

нематеріальні активи належать: інноваційні, інтелектуальні, освіта та 

підготовка кадрів. [7, с. 315-316]. Автори додали до чотирьох класичних форм 

відтворення приріст товарно-матеріальних запасів, і виключили модернізацію. 

Також не було враховано відтворення землі. Але реальні інвестиції в 

нематеріальні активи не відносяться до відтворення основних засобів, оскільки, 

як було визначено раніше, нематеріальні активи не є основними засобами але є 

основним капіталом. 

На нашу думку поєднання форм відтворення пов’язаних з підтриманням 

потужностей (поточного та капітального ремонту) в одну є невірним. Оскільки 

поточний і капітальний ремонт є самостійними і важливими формами 

відтворення основних засобів, які потребують різних обсягів фінансових 

вкладень. Підтримку потужностей можна порівняти з типами відтворення і 

виділити в окрему форму відтворення основних засобів. 

І.О. Бланк виділяє просте і розширене відтворення основних засобів і 

обґрунтовує вибір відповідного варіанта фінансування на основі порівняння 

сумарних потоків платежів. Автор не виділяє поняття окремі форми 

відтворення основних засобів, а пропонує поняття нове будівництво, 

модернізація, капітальний ремонт, реконструкція розглядати як 

капіталовкладання [8, с. 407]. Однак, така класифікація не враховує поточний 

ремонт, розширення виробництва, технічне переозброєння та відтворення 

землі. Тобто запропонована класифікація є неповною, а капіталовкладання. 

І.О. Бланк безпосередньо не пов’язує з відтворенням основних засобів. 

В. Матвєєва відокремлює поточний та капітальний ремонт від поліпшення 
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об'єктів основних засобів та стверджує, що. ці роботи здійснюються для 

підтримання об'єкта в робочому стані. До робіт, які пов'язані з поліпшенням 

основних засобів, автор відносить: модернізацію, модифікацію, реконструкцію, 

добудування, дообладнання [9, с. 3-4]. Дана класифікація є недосконалою, 

оскільки не пояснює різницю між модернізацією та модифікацією, 

добудуванням і реконструкцією; не враховує відтворення землі. 

Узагальнюючи дослідження і пропозиції науковців стосовно форм 

відтворення основних засобів підприємств автором систематизовано форми 

відтворення матеріально-технічних основних засобів та форми відтворення 

землі. Форми відтворення основних засобів запропоновано об’єднати в три  

групи (типи) залежно від впливу на виробничий об’єкт з метою підтримки 

потужностей підприємства, розширення з якісним поліпшенням виробничих 

об’єктів або без нього, якісного поліпшення виробничих об’єктів. Такі форми 

відтворення, як нове будівництво та розширення виробництва, може бути як з 

якісним поліпшенням виробничих об’єктів, так і без нього.  

На нашу думку, подібність фінансування та інвестування полягає в тому, 

що вони: мають джерела формування; здійснюються цілеспрямован; 

супроводжуються ризиком; мають фактор часу; регламентуються нормативно- 

законодавчими актами. Відмінності у визначенні фінансування та інвестування 

також пов’язані з забезпеченням різних видів діяльності. Метою фінансування є 

мобілізація фінансових ресурсів для забезпечення: операційної, фінансової, 

інвестиційної та надзвичайної діяльність, інноваційних процесів в т. ч. аграрних 

підприємств. Інвестування ж спрямоване лише на інвестиційну діяльність 

підприємства. Відмінність вказаних понять обумовлена також формами 

використання ресурсів. Фінансування передбачає використання  лише 

фінансових ресурсів, що включають високоліквідні активи підприємства, а 

інвестування передбачає використання не лише фінансових ресурсів, а й 

рухомого і нерухомого майна, фондових інструментів (передусім, цінних 

паперів), нематеріальних активів (майнові і немайнові права, патенти і ліцензії, 

товарні знаки, ноу-хау). 

Підсумовуючи можна стверджувати, що інвестування – це процес  

вкладення капіталу у всіх його видах на певний період з метою нарощення 

капіталу, отримання прибутку чи соціального ефекту. Фінансування – це 

процес вкладання фінансових ресурсів в забезпечення операційної, фінансової, 

інвестиційної, надзвичайної діяльності та інноваційних процесів з метою 

досягнення поставлених цілей. Фінансування та інвестування не є тотожними 

поняттями, хоча вони взаємопов’язані. 

Фінансове забезпечення має глибший зміст і означає процес 

взаємовідносин суб'єкта господарювання з іншими суб'єктами економічної 

системи з приводу мобілізації фінансових ресурсів, їх цільового використання 

для забезпечення господарської діяльності, ефективного функціонування, 

розширеного відтворення. 

Поняття «фінансове забезпечення» досить часто трактують і вивчають з 

точки зору ресурсного підходу, тобто джерел отримання коштів. Фінансове 

забезпечення має включати надходження фінансових ресурсів з різних джерел, 
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а також їх цільове використання, що має місце в процесі фінансування. 

Необхідно визначати поняття фінансове забезпечення з точки зору об’єкта 

забезпечення. Отже, необхідно давати самостійне визначення фінансового 

забезпечення та досліджувати його стосовно різних видів діяльності (поточна, 

інвестиційна, інноваційна, відтворення основних засобів), які також мають 

особливості в різних сферах діяльності. 

Відтворення основних засобів в аграрних підприємствах має суттєві 

особливості, що в значній мірі обумовлено відтворенням землі. Механізм 

фінансового забезпечення відтворення землі є досить складним і недостатньо 

дослідженим. 

Проведений аналіз визначень сутності фінансового забезпечення 

відтворення основних засобів дозволив зробити висновок, що фінансове 

забезпечення безпосередньо пов’язане з пошук, залучення, формування та 

використанням фінансових ресурсів, що надходять з різних джерел і на різних 

умовах. На ефективність фінансового забезпечення відтворення основних 

засобів впливають умови отримання коштів, тобто методи фінансового 

забезпечення. 

Запропоноване наступне авторське визначення фінансового забезпечення 

відтворення основних засобів підприємств, як системи фінансових відносин, що 

включає пошук, залучення, формування та систематичне вкладання фінансових 

ресурсів у підтримку потужностей, кількісне збільшення та якісне поліпшення 

основних засобів. 

Ринкові умови господарювання зумовлюють необхідність комплексного 

підходу та використання ефективних методів фінансового забезпечення різних 

форм відтворення основних засобів на підприємствах. Поняття «метод» 

походить від грецького methodos, що перекладається як «шлях до чого-небудь». 

За визначенням Р.С. Дяківа, «метод – спосіб досягнення мети, цілі, програми, 

плану завдяки впорядкованій певним чином діяльності» [1, с. 357]. 

С.М. Онисько, Т.О. Шматковська, О.Г. Агрес виділяють серед джерел 

фінансування відтворення основних засобів внутрішні та зовнішні. Внутрішні 

складаються з власних та залучених, зовнішні - з позичених та централізованих. 

До власних джерел вони відносять амортизаційні відрахування, нерозподілений 

прибуток, кошти засновників; до залучених - внески членів трудового 

колективу, кошти від емісії акцій та цінних паперів, кошти від продажу майна 

підприємства, кошти від здавання основних засобів в оренду; до позичених - 

іноземні інвестиції, лізинг, банківські кредити та інші позики кошти страхових, 

венчурних, пенсійних та інших фондів; до централізованих - кошти державного 

та місцевих бюджетів, кошти державних та позабюджетних фондів (гранти), 

кошти благодійних фондів. Джерела фінансування вказані автори розподіляють 

і за напрямами використання: ресурси, що спрямовуються на розширене 

відтворення основних засобів; ресурси, що спрямовуються на просте або 

розширене відтворення; ресурси, що спрямовуються на просте відтворення 

основних засобів [10, с. 139]. 

Запропонована вказаними вище авторами класифікація джерел 

фінансового забезпечення відтворення основних засобів має недоліки. До 
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власних джерел віднесено кошти засновників, до залучених - кошти від емісії 

акцій та цінних паперів. Кошти засновників - це кошти власників підприємства, 

які вони вносять до пайового капіталу підприємства. В приватних акціонерних 

товариствах розміщення акцій здійснюється тільки серед його засновків, а тому 

кошти засновників та кошти від емісії акцій в такому випадку є тотожними 

поняттями і не можуть відноситись до різних класифікаційних груп. Кошти від 

емісії та реалізації цінних паперів для приватних акціонерних товариств, які 

товариство отримує в результаті приватного розміщення акцій слід відносити 

до власних фінансових ресурсів, а від публічного розміщення акцій - до 

залучених фінансових ресурсів. 

Л.Д. Буряк виділяє три групи джерел фінансування відтворення основних 

засобів: власні фінансові ресурси (кошти засновників підприємства, 

амортизаційні відрахування, кошти від продажу власного майна, кошти від 

здавання власного майна підприємства в оренду, заставу, використання 

внутрішніх ресурсів у будівництві); централізовані фінансові ресурси (кошти 

державного бюджету та місцевих бюджетів, кошти державних позабюджетних 

фондів, кошти благодійних фондів); залучені та позичені фінансові ресурси 

(довгострокові кредити комерційних банків, кошти від емісії та реалізації 

цінних паперів, іноземні інвестиції) [3, с. 169]. Така класифікація не враховує 

джерела залучення коштів в акціонерних товариствах, а також при лізингу та 

оренді, фінансуванні на консорційних засадах. 

Я.В. Колесник аналізує джерела фінансування відтворення основних 

засобів стосовно видів їх відтворення. За простого відтворення джерелом 

фінансування, з точки зору автора, є нарахована сума амортизації. За 

розширеного відтворення 

- використовується частина створеного додаткового продукту, а також 

кредит, лізинг, кошти інститутів спільного інвестування [11, с. 133]. 

Враховуючи недоліки в нарахуванні амортизації та перевищення реального 

строку експлуатації основних засобів над нормативним на багатьох вітчизняних 

підприємств, просте відтворення не завжди може обмежуватись нарахованою 

сумою амортизації для підтримки основних засобів у належному стані. 

Фінансове забезпечення при всіх перерахованих методах ґрунтується на 

відповідних джерелах фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на 

відтворення основних засобів. 

Значну увагу висвітленню змісту методів та джерел фінансування приділив 

А.А. Пересада. Автор виділяє внутрішні та зовнішні джерела. Зовнішні джерела 

поділяються на вітчизняні та закордонні [12, с. 138]. Тобто автор розмежовує 

джерела фінансування за критеріїв походження коштів. А.А. Пересада виділяє 

декілька способів залучення капіталу: акціонування, боргове фінансування, 

фінансування на консорційних засадах, оренда, пільгове фінансування та 

субсидування [12, с. 185]. Але до методу акціонування вчений відносить 

самофінансування, що, на нашу думку, є доречним лише для акціонерних 

товариств. 

Відсутність чіткої класифікації методів і відповідних джерел фінансового 

забезпечення відтворення основних засобів заважає на практиці ефективно їх 
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використовувати.  

Висновок. Проаналізувавши теоретичні положення щодо методів 

фінансового забезпечення, варто зазначити, що на практиці можуть 

використовуватись різні методи і джерела їх фінансового забезпечення. 

Більшість з можливих джерел фінансового забезпечення відтворення 

основних засобів на практиці майже не використовуються в Україні. Але в 

теоретико-методичному відношенні всі можливі методи і джерела фінансового 

забезпечення відтворення основних засобів потребують вивчення. Найбільш 

розповсюдженими джерелами фінансового забезпечення відтворення основних 

засобів є: щодо землі - чистий прибуток, державна підтримка, довгострокові 

кредити банків, іноземні інвестиції; щодо матеріально-технічних основних 

засобів - чистий прибуток, амортизаційні відрахування, довгострокові кредити 

банків, лізинг, державна підтримка, іноземні інвестиції. 

Розглянемо особливості джерел фінансового забезпечення відтворення 

основних засобів, які використовуються при різних методах фінансового 

забезпечення. 

Самофінансування є методом фінансування діяльності підприємства за 

рахунок чистого прибутку та амортизації, тобто власних фінансових ресурсів з 

внутрішніх джерел. З позиції підприємства це твердження є вірним. Але з 

позиції власників підприємства, на нашу думку, до власних фінансових 

ресурсів також необхідно віднести емісію акцій ПрАТ; венчурні фірми, які 

створені і працюють на материнську компанію; спільні підприємства та 

альянси. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 

У статті розглянуто діяльність Пенсійного фонду України як головного 

фінансового механізму національної пенсійної системи. Проаналізовано 

структуру доходів і видатків Пенсійного фонду за період 2013–2017 рр., 

основні напрями використання бюджетних коштів. Акцентовано увагу на 

проблемах ефективного формування та раціонального використання коштів 

Пенсійним фондом. 

Ключові слова: пенсійна система,доходи, видатки, Пенсійний фонд 

України,система державного пенсійного страхування. 

Пенсійний фонд України здійснює свою діяльність як система, активи 

якої формуються за рахунок страхових внесків підприємств, громадян та 

дотацій із державного бюджету України.  

Протягом останніх років актуальними є питання дефіциту бюджету 

Пенсійного фонду України, зокрема порушення принципу економічної 

залежності видатків на споживання від отриманих доходів і ВВП, дисбаланс 

розвитку пенсійної системи в рамках його дохідної і видаткової частин. Не 

менш важливою для України є демографічна проблема – старіння нації, що 

призводить до скорочення частки працюючого населення та, відповідно, 

зростання навантаження на ПФУ. За таких умов особливої уваги потребують 

питання збалансованості бюджету Пенсійного фонду України, а також 

ефективного й раціонального використання коштів Пенсійним фондом.  

З огляду на вищевикладене перед нами постає декілька завдань: 

− проаналізувати дохідну частину бюджету Пенсійного фонду 

України; 

− ознайомитись з видатковою частиною бюджету Пенсійного фонду 

України; 

− розглянути проблеми формування доходів та використання видатків 

Пенсійного фонду 

Метою статті є аналіз дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного 

фонду України і виявлення основних проблем забезпечення Пенсійного фонду 
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України.  

Дослідженням та аналізом особливостей бюджету Пенсійного фонду 

України  займались вітчизняні науковці Б. Зайчук, Б. Надточій, В. Шамрай, В. 

Скуратівський, О. Романюк, С. Тютюнникова, М. Лазебна, А. Таран,         Н. 

Ковальова. Пенсійному та закордонні спеціалісти, як А. Карімуллін, С. Клейн, 

В. Логінова, О. Михаленко, Г. Патлер. 

Варто зазначити, щодо джерел формування коштів Пенсійного фонду 

статтею 72 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» віднесено, зокрема, страхові внески, кошти державного бюджету 

та державних цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду, суми 

фінансових і адміністративних санкцій, застосованих за порушення 

встановленого порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків і 

використання коштів Пенсійного фонду, а також добровільні внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [1].  

Напрями використання коштів Пенсійного фонду визначені ст. 73 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і 

включають виплату пенсій у солідарній системі; надання соціальних послуг, 

передбачених цим законом; оплату послуг із виплати та доставки пенсій та 

формування резерву коштів Пенсійного фонду; фінансування адміністративних 

витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного 

фонду [1].  

Розглянемо динаміку бюджету Пенсійного фонду України протягом  203-

2017 рр. 

 
Рис. 1. Динаміка бюджету Пенсійного фонду України 

 

Отже, ми бачимо, що протягом аналізованого періоду бюджет Пенсійного 

фонду України поступово збільшується, проте дане збільшення є досить 

суб’єктивним явищем, з огляду на те, як змінилась купівельна спроможність. 

Найбільше збільшилась сума бюджету у 2017 році, що було викликано змінами 

у пенсійному законодавстві, а саме з прийняттям та вступом у дію Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з приводу 

підвищення пенсій». 
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Розглянемо залишок коштів бюджету Пенсійного фонду України на 

кінець року.

 
Рис. 2. Залишок коштів бюджету Пенсійного фонду України на кінець 

року 2013-2017 рр. 

Отже, з огляду на те, що залишки коштів на початок року з кожним 

звітним періодом зменшувались, то це свідчить про більш раціональне 

використання бюджетних коштів. Збільшення залишку коштів у 2017 році було 

викликано реформуванням системи державного пенсійного страхування. Дані 

кошти акумулюються та спрямовуються у 2018 році на виконання програм 

державного пенсійного страхування у 2018 році. Розглянемо структуру доходів 

Пенсійного фонду України. 

Таблиця 1. Аналіз дохідної частини бюджету Пенсійного фонду країни, 

2013-2017  рр., тис. грн. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

2013/2017 2016/2017 

Абсолют. 

приріст, 

тис. грн. 

Абсолют. 

приріст, 

тис. грн. 

Власні 

надходження  
169079630,3 168328349,8 171641678,0 112574334,1 159780190,8 -9299440 47205857 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

83233566,0 75813859,7 94811551,5 142587626,6 133459663,7 50226098 -9127963 

Кошти Фонду 

загальнообов’язк

ового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

55422,7 67813,0 75050,7 1506693,2 13,4 -55409,3 -1506680 

Кошти Фонду 

соціального 

страхування від 

нещасних 

випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань 

75489,9 66725,3 7298,5 218,5 19,4 -75470,5 -199,1 
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Як видно з даної таблиці, власні надходження ПФУ протягом 

аналізованого періоду то зростали, то зменшувались. У 2017 році порівняно з 

2016 роком вони зросли на 47205857 тис. грн. Кошти державного бюджету теж 

не мали чіткої динаміки, проте, у 2017 році зменшились на             9127963 тис. 

грн. Дані зміни свідчать про покращення стану системи державного пенсійного 

страхування України та збільшення можливості ПФУ самому забезпечувати 

себе власними коштами. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття та кошти Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань у 2017 році зменшились на 1506680 тис. грн. та 199,1 тис. грн. 

відповідно у порівняні з 2016 роком. Це пов’язано з впровадженням нового 

порядку сплати внесків на державне пенсійне страхування та соціальне 

страхування.  Отже, можна стверджувати, що у 2017 році дохідна частина 

бюджету Пенсійного фонду України зазнала трансформації та стала більш 

раціональною. Розглянемо видаткову частину бюджету Пенсійного фонду 

України. 

З даної таблиці видно, що видатки за рахунок власних надходжень 

збільшились на 24580046 тис. грн. порівняно з 2016 роком, що свідчить, про 

підвищення самостійності на шляху до незалежності Пенсійного забезпечення 

від державного бюджету. Видатки за рахунок коштів Державного бюджету 

України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 

пенсій, призначених за пенсійними програмами теж зросли на 13445703,5 тис. 

грн. порівняно з попереднім роком, дані зміни пов’язані з певними змінами у 

законодавстві, що регулює систему державного пенсійного страхування, а саме 

із підвищенням пенсійних виплат громадянам, що потребують її. Видатки за 

рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю 

частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування зменшились у 2017 році 

на 362,6 тис. грн., що пов’язане з підвищенням регулювання та справляння 

сплати єдиного внеску. Видатки За рахунок коштів  Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття значно зменшились та становили 4,8 тис.грн., що на 6547 тис.грн. 

менше ніж в 2016 році. Це пов’язано з припиненням виконання Пенсійним 

фондом функцій з формування та акумулювання коштів на соціальне 

страхування. Саме через це починаючи з 2015 року видатки за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та 

професійних захворювань перестали здійснюватись.  Отже, дані зміни у 

видатковій частині бюджету Пенсійного фонду України свідчать про 

поліпшення функціонування системи державного пенсійного страхування.  

З вище вказаного можна зробити висновок, що у 2017 році дохідна частина 

бюджету Пенсійного фонду України зазнала трансформації та стала більш 

раціональною, а зміни у видатковій частині бюджету Пенсійного фонду 

України свідчать про поліпшення функціонування системи державного 

пенсійного страхування. 
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Таблиця 2. Аналіз видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України, 

2013-2017 рр., тис. грн. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

2013/2017 2016/2017 

Абсолют. 

приріст, 

тис. грн. 

Абсолют. 

приріст, 

тис. грн. 

За рахунок власних 

надходжень 
199431994,6 192374318,7 210766584,0 202095626,6 226675672,6 27243678 24580046 

За рахунок коштів 

Державного бюджету 

України на фінансове 

забезпечення виплати 

пенсій, надбавок та 

підвищень до пенсій, 

призначених за 

пенсійними 

програмами 

50784709,4 50957189,0 54832829,9 51344928,1 64790631,6 14005922,2 13445703,5 

За рахунок коштів 

Державного бюджету 

України на 

компенсацію 

роботодавцю частини 

фактичних витрат, 

пов’язаних із сплатою 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

- - -  1400,0 1037,4 - -362,6 

За рахунок коштів  

Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок безробіття 

53872,1 75039,9 68395,4 6551,8 4,8 -53867,3 -6547 

За рахунок коштів 

Фонду соціального 

страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві  та 

професійних 

захворювань 

79401,1 71379,3 - - - - - 

 

Також стало очевидним, що нинішні зміни  та реформування системи 

державного пенсійного страхування проходить на належному рівні та 

зосереджене на стабілізації і покращенні фінансового стану Пенсійного фонду 

України, а також на формуванні даного фонду як самодостатнього органу 

виконавчої влади, який в найближчому часі зможе в повній мірі забезпечувати 

пенсіонерів фінансовою допомогою та приведе до підвищення життєвого рівня 

населення України. 
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У сучасному світі фінансова діяльність будь-якого суб’єкта 

господарювання пов’язана з різноманітними ризиками. Серед усіх їх видів, 

фінансові є основними, оскільки ставлять під загрозу подальшу успішну 

діяльність підприємства, внаслідок чого відбувається зниження його 

фінансових результатів і фінансової стійкості. Тому питання управління 

фінансовими ризиками та пошук найбільш оптимальних методів мінімізації 

таких ризиків набуває дедалі більшої актуальності. 

Що стосується діяльності страхових компаній, то найбільший вплив на їх 

функціонування мають страхові ризики та ризики, які виникають під час 

провадження страхової діяльності. Але невід’ємною частиною функціонування 

страхової компанії та її економічного розвитку є саме фінансова безпека, 

завдяки якій компанія впевнено відстоює інтереси засновників та 

страхувальників, і забезпечує свою фінансову стійкість в умовах необмеженої 

конкуренції. 

Розглядаючи сучасний стан ринку страхування в Україні, його можна 

охарактеризувати достатньо низьким рівнем розвитку, що зумовлено 

економічною та політичною нестабільність, недосконалістю  

законодавчо-нормативної бази та відсутністю ефективного механізму 

управління ризиками. Саме тому кожна страхова компанію у своїй діяльності 

потребує пошуку нових шляхів підвищення конкурентоздатності, фінансової 

стійкості та стабільності, що, в свою чергу, зможе забезпечити ефективний 

механізм ризик-менеджменту.  

Ризик-менеджмент – це комплекс заходів, спрямований на мінімізацію 

можливих збитків, які може понести компанія у зв’язку з настанням негативних 
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подій [3, с.159]. З огляду на це  кожна страхова компанія під час свого розвитку 

повинна чітко розуміти, які ризики їй необхідно відстежувати та контролювати 

аби не зазнати можливих втрат, і навпаки впроваджувати такі методи 

управління ризиками, які допоможуть нарощувати  прибуток і збільшувати 

страхові резерви. Вітчизняні економісти Лобанов О. та Чугунов О. виділяють 

такі основні методи управління ризиками: страхування або резервування;  

хеджування;  диверсифікація; уникнення (відмова від пов’язаного з ризиком 

проекта) або мінімізація (консервативне управління активами та 

зобов’язаннями) [1, с.17]. 

Підсумовуючи їх розподіл, виділимо такі основні методи [1, с.18-19]:  

1. Уникнення ризику (усунення ризику) передбачає повне уникнення 

діяльності, яка представляє потенційну небезпеку. Даний спосіб має обмеження 

у використанні, адже вимагає відмову не тільки від певної діяльності, 

пов’язаної з ризиком, а й від поєднаних з нею майбутніх вигод. Отже, 

уникаючи ризику ми позбуваємось потенційних доходів.  

2. Зниження ризику (пом'якшення ризику) припускає скорочення ступеню 

або можливості втрати. Це може бути зроблено шляхом збільшення запобіжних 

заходів або обмеженням (лімітуванням) ризикованої діяльності. Диверсифікація 

активів та хеджування є формами зниження ризиків, пов’язаних з інвестиціями. 

Інвестування в здобуття інформації є одним із способів зниження ризиків, тому 

що чим вища проінформованість щодо ризикових видів діяльності, тим 

меншою стає невизначеність.  

3. Втримання ризику (прийняття ризику). Цей спосіб передбачає 

знаходження в зоні ризику. Навіть якщо не буде зниження, уникнення або 

передачі ризику, то він все одно приймається. В межах цього способу досить 

ефективним є створення фондів самострахування. Прийняття ризику є 

ефективним для таких ризиків, які не становлять значної фінансової загрози. 

Але якщо не достатньо власних коштів для утримання ризику великих розмірів, 

то необхідно намагатися залучити інші способи управління даним ризиком.  

4. Передача ризику (страхування від ризику). При цьому способі 

фінансовий ризик передається третій стороні. Поділ ризиків також є типом 

передачі ризику. Тобто, чим більше число тих, хто поділяє ризик, тим менше 

будуть проявлятися негативні ефекти. 

Існують особливості у використанні кожного з вищезазначених способів 

управління ризиками у діяльності страхової компанії. Проте, якщо перші три 

методи загалом мають схожу сутність як для страхових компаній, так і для 

інших суб’єктів господарської діяльності, то застосування методу передачі 

ризиків в страховій сфері значно відрізняється і має специфічні ознаки. Це 

пов’язано з тим, що страховик сам виступає тим суб’єктом, який за визначену у 

договорі страхову премію бере на себе відповідальність відшкодувати збитки в 

разі настання страхового випадку [1, с.18]. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що страхові 

компанії у своїй діяльності досить часто шукають методи боротьби із 

мінімізацією фінансових ризиків, але не завжди дані методи є ефективними. 

Тому, слід вивчати світовий досвід управління ризиками в страховій сфері і 
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найбільшу увагу слід звертати саме на операції з передачі страхових ризиків, 

тобто на перестрахування, оскільки саме цей метод виступає необхідною 

умовою забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страхової 

організації. 

Перестрахування допомагає не тільки захистити страховий портфель від 

впливу на нього страхових випадків, але й при настанні такого випадку 

розподілити сплату сум страхового відшкодування за такими випадками 

колективно між усіма учасниками. 

В останні роки роль перестрахування як глобального механізму 

перерозподілу ризиків у просторі та часі значно зростає. Оскільки, сучасний 

ринок перестрахування ще більше, аніж ринок прямого страхування, схильний 

до процесів глобалізації і зрощування страхового, фондового і банківського 

капіталів, та саме там сформувалися головні перестрахові центри в США, 

Західній Європі та Азії, які акумулюють більшу частину премій, в тому числі і з 

України [1, с.19].  Провідними світовими перестраховиками є [1, с.20] : Munich 

Reinsurance Co., Swiss Reinsurance Co., Hannover Rueckversicherung AG та 

Berkshire Hathaway Re. 

З огляду на це використання вітчизняними підприємствами зарубіжного 

досвіду має стати невід’ємною частиною їх розвитку, що дозволить змінити 

підхід до ризик-менеджменту і перейти від фрагментованої обмеженої моделі 

до інтегрованої, безперервної і розширеної. 

Нова модель управління ризиками, яку застосовують у своїй діяльності 

зарубіжні компанії – це так званий, комплексний ризик-менеджмент (enterprise 

– wide risk management – EWRM) або ризик-менеджмент, який застосовується в 

рамках всього підприємства. Особливість цієї моделі полягає в тому, що 

управління ризиками набуває всебічний характер і координується в рамках всієї 

організації, при цьому на підприємстві створюється особлива культура 

поводження з ризиками [2, с.286]. Зaпрoпoнoвaнa мoдель є бaзoвoю, щo дaсть 

змoгу рoзрoбити нa її oснoві для кoжнoгo підприємствa влaсну унікальну 

мoдель упрaвління екoнoмічними ризикaми виробничо-фінансової діяльності, 

що зaбезпечить свoєчaсне пoпередження прo екoнoмічні ризики в діяльнoсті 

кожного суб’єкта господарювання. Розглянемо зіставлення методологічних 

підходів старої і нової моделей управління ризиками, основні відмінності яких 

представлені в табл. 1. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методологічних підходів 

старої і нової моделей управління ризиками [2, с.287]. 
Стара парадигма Нова парадигма 

       Фрагментований ризик-менеджмент: кожен 

відділ самостійно керує ризиками (відповідно до 

своїх функцій). Насамперед це стосується 

бухгалтерії, фінансового та ревізійного відділів.  

       Епізодичний ризик-менеджмент: управління 

ризиками здійснюється тоді, коли менеджери 

вважають це за необхідне. 

       Обмежений ризик-менеджмент: стосується 

насамперед страхування і фінансових ризиків. 

       Інтегрований, об’єднаний ризик-менеджмент: 

управління ризиками координується вищим 

керівництвом; кожен співробітник підприємства 

розглядає ризик-менеджмент як частину своєї 

роботи.  

        Безперервний ризик-менеджмент: процес 

управління ризиками є безперервним.  

         Розширений ризик-менеджмент:   

розглядаються всі ризики та можливості їх 

організації. 
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Виходячи із зазначених даних, ключовими завданнями ризик-менеджменту 

є [2, с.288]: 

1. формалізація об’єкта управління для конкретної підприємства: 

розробка «реєстру ризиків», в тому числі виявлення всіх внутрішніх і зовнішніх 

ризиків підприємства, включаючи інформацію про причинно-наслідкові зв’язки 

між ризиками, і «карти ризиків» (визначення рівня небезпеки та ймовірності 

кожного включеного до реєстру ризику, а також їх можливі наслідки і розміри 

збитку); 

2. оцінка «лінії толерантності» або схильності до ризику (допустимий 

для підприємства рівень ризику). Толерантність до ризику характеризує, 

наскільки значний ризик та чи інше підприємство здатне прийняти, витримати і 

ефективно оптимізувати. Класичне визначення толерантності до ризику – 

рівень збитку, який підприємство здатне витримати без серйозних фінансових 

наслідків. Найчастіше ризик-апетит (схильність до ризику в процесі управління 

бізнесом) вимірюють якісними методами (високий, середній, низький), але 

можуть застосовуватися і кількісні підходи, що визначають баланс між 

прибутковістю і ризиком. Незнання своєї схильності до ризику може призвести 

до неусвідомленого прийняття управлінських рішень про використання 

грошових коштів підприємства, супроводжуваних неприпустимо високим 

рівнем ризику, що в свою чергу може призвести як до кризи на підприємстві, 

так і до його банкрутства; 

3. формування системи пріоритетів реагування на той чи інший ризик. 

Розуміння того, які ризики підприємства знаходяться вище рівня її 

толерантності до ризику, має спонукати підприємства до першочергового 

управління саме тими ризиками, збиток від яких оцінюється як величина, що 

перевищує допустимий для підприємства рівень ризику; 

4. розробка механізмів управління ризиками (планування та 

фінансування заходів з управління ризиками, оцінка ефективності системи 

управління ризиками, моніторинг динаміки зміни ризиків, звітність з 

управління ризиками, періодичне навчання персоналу ризик-менеджмент). 

Інтегральний підхід реалізації ризик-менеджменту закордонні компанії  

також найбільш широко застосовують у стандартах управління ризиком 

FERMA, що розроблені ведучими організаціями Великобританії. 

В Україні ж досі застосовується переважно традиційна система ризик-

менеджменту «знизу – догори», яка застаріла. Оскільки на перших етапах 

вибору ефективної моделі управління ризиками в українських компаніях 

необхідно враховувати стан самої організації, її життєвий цикл, стратегічні цілі, 

тому що на деяких етапах складна система не є ефективною і вже тоді 

необхідно використовувати традиційну концепцію. 

Деякі спеціалісти на українських підприємствах займаються управлінням 

ризиками (системні адміністратори (інформаційні ризики), фінансисти 

(фінансові ризики)). Однак їх діяльність при цьому не має скоординованого 

характеру у порівнянні з зарубіжними підприємствами та зарубіжним досвідом 

управління, в яких ризик-менеджмент обіймає центральне місце не тільки в 

приватних компаніях, але й у некомерційних організаціях та в державних 
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установах. Зокрема, у США діють організації, які об’єднують ризик-менеджерів 

у певних сферах розвитку. 

Для вибору ефективного процесу з управління ризиками слід поділити 

існуючі компанії на наступні групи [4, с.6]: 

1. щойно створені підприємства – підприємства, які тільки 

розпочинають свою діяльність на українському ринку;   

2. підприємства, що проходять стадію становлення – які 

функціонують вже певний час, шукають можливості подальшого розвитку; 

3. підприємства, що орієнтуються на активне зростання – які 

поширюють свою діяльність на нові сегменти ринку або засвоюють 

виробництво нової продукції; 

4. підприємства, що досягли своїх стратегічних цілей – корпорації, які 

потребують безперервного пристосовування до змін ринку.  

Застосування даного поділу дає змогу обрати ефективні заходи  

ризик-менеджменту відповідно до стратегічних цілей організації. Так для 

новоутворених підприємств та тих, що проходять стадію становлення вважаємо 

недоцільним застосовувати інтегральну підхід до управління ризиками, через 

високі витрати на його впровадження та брак кадрів відповідної спеціалізації. 

Для них достатньо контролювати найбільш загрозливі ризики методом аналізу 

даних внутрішнього обліку. Для підприємств, що знаходяться у фазі активного 

зростання та для тих, що вже досягли стратегічних цілей пропонуємо 

використання системи управління ризиками, яка базується на інтегральному 

підході та стандартах управління ризиком FERMA. 

Застосування даної системи в процесі діяльності будь-якої організації 

насамперед захищає її та сприяє капіталізації шляхом системного підходу, що 

дозволяє планувати та здійснювати довгострокову діяльність організації, 

покращувати процеси прийняття рішень та стратегічного планування, 

ефективно використовувати капітал та ресурси організації, оптимізувати бізнес 

процеси та  підвищувати кваліфікації співробітників [4, с.8]. 

Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що інтеграція 

України до світового ринку і розвиток усіх видів підприємницької діяльності в 

країні активізує необхідність вивчення та впровадження світового досвіду до 

потреб управління ризиками в Україні. 

Оскільки відмінність між вітчизняними і світовими методами управління 

ризиками є досить вагомою. Традиційний внутрішній аудит, який 

використовується на сьогоднішній день в Україні – це контроль по факту, тобто 

предметом його аналізу є ризикові події, що вже настали. В той час як 

інтегральний аудит передбачає також і попереджувальний контроль, який 

допоможе виявити потенційні проблемні ситуації та впровадить такі методи 

управління ризиками, які допоможуть не зазнати організації збитків та при 

цьому нарощувати прибуток і збільшувати страхові резерви. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ  СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті розкрито поняття фінансової спроможності місцевих бюджетів, 

досліджена проблематика функціонування місцевих бюджетів. Автором 

здійснено аналіз фінансової спроможності місцевих бюджетів України та 

зроблено відповідні висновки. 

Ключові слова:  фінансові ресурси, місцевий бюджет, спроможність 

бюджетів, децентралізація, доходи 

Постановка проблеми. З огляду на сучасні тенденції інтеграції України в 

європейський простір особливої уваги набувають проблеми, які пов’язані із 

забезпеченням макроекономічної стабільності. В умовах нестабільної 

економічної і політичної ситуації в країні актуалізується проблематика 

фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. В контексті 

зазначеного місцеві бюджети виступають важливим елементом системи 

державного регулювання економіки. На сучасному етапі економічного розвитку 

України спостерігається залежність місцевих органів від фінансування 

держави, що розвиває утриманські настрої на місцях та гальмує проведення 

економічних реформ в Україні.  

Враховуючи той факт, що місцеві бюджети є вагомим чинником 

економічного зростання, основними проблемами їхнього функціонування є 

формування достатньої фінансової бази, що потребує вдосконалення 

ресурсного забезпечення місцевого і економічного розвитку; запровадження 

механізму зацікавленості органів місцевого самоврядування у розбудові 

інноваційної економіки; збалансування соціально-економічного розвитку 

територій та ін. 

Розв’язанням окреслених проблем перемалися у своїх працях такі 

вітчизняні науковці, як К. М. Бліщук, Л. М. Зайцева, О.П. Кириленко, В.І. 

Кравченко, О.Я. Лилик, І.О. Луніна, В.М. Опарін, Н.А. Ширкевич, О.О. 

Чечуліна, С.І. Юрій та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Макроекономічна стабільність 

держави залежить саме від місцевих бюджетів, тому питання оцінки фінансової 
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спроможності місцевих бюджетів не є новим, але досить актуальним, так як 

основну проблему місцевих бюджетів України до сих пір становить низький 

рівень їх самостійності та фінансової незалежності. 

Таким чином, фінансова спроможність адміністративно-територіального 

утворення – це його здатність забезпечувати надходження достатнього обсягу 

фінансових ресурсів та формувати ефективну структуру їх джерел, а також їх 

якісний розподіл та ефективне використання для подолання дестабілізаторів і 

досягнення стабільності соціально-економічного розвитку утворення у 

короткостроковій та довгостроковій перспективі [2, с.207-208].  

Проте наявна система місцевих бюджетів неспроможна забезпечити 

фінансову спроможність органів місцевого самоврядування, так як, існуючі 

місцеві податки і збори не можуть бути достатнім джерелом доходів місцевого 

бюджету через їхній незначний податковий потенціал та незацікавленість 

місцевих рад у їх запровадженні, адже їхня частка складає близько 3% доходів 

зведених місцевих бюджетів. 

Відповідно до оцінок експертів існує ряд протиріч які зумовлені 

невідповідністю сучасних процесів соціально-економічного розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці, що залишаються сучасними 

проблемами функціонування бюджетів. (рис. 1.). 

 
Рис.1. Проблематика функціонування місцевих бюджетів 

 

Тому доцільним буде провести аналіз дієвості фінансової децентралізації 

шляхом порівняння показників виконання доходів місцевих бюджетів України 

у 2012-2016 рр. (табл.1 та 2). 

Як показують дані рис. 2 доходи місцевих бюджетів дорівнюють 55-65 % 

доходів отриманих державним бюджетом. 

Гостро стоїть проблема достатнього фінансового забезпечення виконання 

делегованих повноважень, так як власна фінансова база місцевого 

самоврядування є вкрай низькою (рис. 2). 

За досліджуваний період доходи отримані місцевими бюджетами зросли на 

140,87 млрд. грн., проте це зростання відбулося переважно за рахунок 

отриманих трансфертів (рис. 3), які становлять 40-60 % отриманих фінансових 

ресурсів. 
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існування істотних протиріч у нормативно-законодавчій базі, неузгодженість 
термінологічного апарат

відсутність чіткого розподілу повноважень між центральними органами влади та 
місцевого самоврядування, надмірна централізація повноважень

нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів

низький рівень фінансової незалежності та автономності, відсутність ефективного 
механізму бюджетного регулювання
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Таблиця 1. Склад доходів місцевих бюджетів України за 2012-2016 рр., 

млн. грн. 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

Податкові надходження   85852,03 91191,07 87333,67 98218,36 146902,24 

Неподаткові 

надходження   
12635,70 12127,84 12257,52 20129,37 21859,20 

Доходи від операцій з 

капіталом   
1754,32 1381,56 1127,69 1628,14 1402,48 

Від урядів зарубіжних 

країн та міжнародних 

організацій   

0,22 -   - 81,85 88,85 

Цільові фонди 571,56 470,60 382,20 403,92 495,07 

Міжбюджетні 

трансферти 
124459,62 115848,32 130600,94 173979,99 195395,27 

Доходи 225273,45 221019,40 231702,01 294441,64 366143,12 

 

Так як фінансова спроможність місцевого самоврядування залежить від 

кількості наданих трансфертів, то доцільно буде розглянути і їх (табл. 3). 

Відповідно до даних табл. 3. у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. спостерігалося 

скорочення обсягу отриманих трансфертів у розмірі 23,36 млрд. грн., дане 

зменшення пов’язане із тим що не вистачало коштів для перерахування 

міжбюджетних трансфертів. Проте починаючи з 2013 р. їх обсяг зростає на 79,5 

млрд. грн., як наслідок відбувається посилення фінансової залежності регіонів 

від перерозподілу фінансових ресурсів з державного бюджету. Також дане 

зростання суперечить вимогам Концепції реформування місцевих бюджетів, 

основним завданням якої є підвищення рівня самодостатності місцевих 

бюджетів. 
 

 

Рис. 2. Співвідношення доходів місцевого бюджету до доходів 

державного бюджету за 2012-2016 рр., млн. грн. 

 

Так відповідно до даних табл. 3 більша частка надходжень належить 

субвенціям (50-95%), так за досліджуваний період спостерігається переважно 

зростання даного показника, в 2016 р. у порівняні з 2013 р. він зріс на 133,9 

млрд. грн. 
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 Таблиця 2. Аналіз складу доходів місцевих бюджетів України за 2012-

2016 рр., млн. грн. 

  

Абсолютне відхилення 
Відносне 

відхилення 

2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2016/2012 

Податкові надходження   48683,88 10884,69 -3857,4 5339,04 71,11 

Неподаткові надходження   1729,83 7871,85 129,68 -507,86 73,00 

Доходи від операцій з 

капіталом   
-225,66 500,45 -253,87 -372,76 -20,06 

Від урядів зарубіжних країн 

та міжнародних організацій  
7 81,85 - -0,22 40286,36 

Цільові фонди 91,15 21,72 -88,4 -100,96 -13,38 

Міжбюджетні трансферти 21415,28 72878,91 14752,62 -8611,3 56,99 

Доходи  71701,48 62739,63 10682,61 -4254,05 62,53 

 

Тоді як сума дотації зростала лише протягом 2012-2014 рр. (відбулося 

збільшення на 3,8 млрд. грн.), а починаючи з 2014 р. і до 2016 р. відбулося 

скорочення на 57,5 млрд. грн.  

 

Рис. 3. Питома вага міжбюджетних трансфертів з державного 

бюджету у доходах місцевих бюджетів за 2012-2016 рр. у млн. грн. 

 

Різні види трансфертів мають різне значення для розвитку та реалізації 

міжбюджетних відносин у країні. Так, з 2015 р. найбільша їх частка припадає 

саме на освітню, медичну субвенцію та субвенцію на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот (рис. 4). 

Як видно із рис. 4 за рахунок проведення реформ в Україні відбувається і 

збільшення суми  наданих субвенцій місцевим бюджетам.  
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Таблиця 3 Склад та структура міжбюджетних трансфертів, що були 

надані місцевим бюджетам України за 2012-2016 рр., млн. грн. 

  
Дотації % Субвенції % Міжбюд. трансф. 

2012 60626,28 48,71 63833,34 51,29 124459,62 

2013 61220,37 52,85 54627,95 47,15 115848,32 

2014 64434,38 49,34 66166,56 50,66 130600,94 

2015 7276,88 4,18 166703,11 95,82 173979,99 

2016 6836,58 3,50 188558,69 96,50 195395,27 

Абсолютне 

відхилення 

2013/2012 594,09  -9205,39  -8611,30 

2014/2013 3214,01 11538,61 14752,62 

2015/2014 -57157,50 100536,55 43379,05 

2016/2015 -440,30 21855,58 21415,28 

Відносне 

відхилення 

2016/2012 -88,72 195,39 56,99 

 

 

Рис. 4. Структура субвенцій (найбільш профінансовані галузі) 

 

Також великого значення має субвенція на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям (рис. 5). 

Рис. 5. Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 

допомоги дітям 
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За досліджуваний період дана субвенція зросла на 13,8 млрд. грн. Цей 

показник є важливим, оскільки в економічному сенсі через систему соціального 

захисту відбувається вторинний перерозподіл доходів у суспільстві з метою 

максимально можливого забезпечення рівності всіх верств населення, 

підтримка вразливих прошарків населення, які тимчасово чи постійно 

потребують особливої уваги з боку суспільства. 

Тоді як серед дотацій найбільша сума надходжень спостерігалася від 

дотації вирівнювання до 2015 р., яка за даний період зросла на 8,8 млрд. грн., 

тоді як з 2015 р. кількість дотацій зменшили, а деякі відмінили, то провідну 

роль зайняла базова дотація, яка має тенденцію до скорочення (рис. 6). 

 

Рис. 6. Структура дотацій  

 

Основною проблемою міжбюджетних трансфертів є те, що місцеві 

бюджети є дуже залежними від державного бюджету. Збільшення доходів на 

місцевому рівні не мотивує їх до діяльності, а, навпаки, істотно знижує їхню 

самостійність та стабільність. Тому для зниження рівня фінансової залежності 

місцевих бюджетів потрібно забезпечити формування доходів місцевих 

бюджетів з урахуванням територіальної приналежності податків. У такому разі 

жителі кожного регіону будуть зацікавлені платити вищі податки з метою 

отримання якісніших послуг [2, с.146]. 

Тоді ж як основною статтею доходів місцевих бюджетів виступають 

податкові надходження, частка яких сягає 33-41%. Протягом досліджуваного 

періоду сума податкових надходжень мала переважно зростаючу тенденцію, 

так у 2013 р. в порівняні з 2012 р. вони зросли на 5,33 млрд. грн., у 2014 р. 

спостерігалося незначне скорочення на 3,85 млрд. грн. та починаючи з 2014 р. і 

до 2016 р. відбувалося поступове збільшення на суму 59,7 млрд. грн. (рис. 7).  
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Рис. 7. Динаміка податкових надходжень за 2012-2016 рр. 

 

Це свідчить про те, що роль податкових платежів дуже велика, оскільки 

ефективність виконання органами місцевого самоврядування своїх функцій та 

забезпечення добробут суспільства в цілому залежить від кількості сплачених 

податків. Тому можна виділити ряд факторів, які впливають на обсяг 

податкових надходжень та змінюються щороку (рис. 8). 

 

Рис. 8. Фактори впливу на обсяг податкових надходжень 

 

Неподаткові надходження займають важливе місце у системі місцевих 

бюджетів, так як основною функцією цих надходжень є збалансування 

бюджету, тобто заповнення недоотриманої частини доходів за рахунок податків 

[1, с.678]. 

У 2016 р. сума неподаткових надходжень становила 21,86 млрд. грн. 

(5,97%), так протягом досліджуваного періоду цей показник мав тенденцію до 

зростання і у період з 2013 р. до 2016 р. він зріс на 9,7 млрд. грн., і лише у 

2013 р. в порівняні з 2012 р. відбулося скорочення у сумі 0,51 млрд. грн. 

(рис. 9). 
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Фактори, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету 

макроекономічні мікроекономічні 

− розмір ВВП; 

− структура платіжного 

балансу; 

− законодавча база; 

− вибір підприємствами виду свого 

оподаткування; 

− наявність у підприємств податкових пільг; 

− рівень прибутковості суб'єктів 

господарювання; 

− розмір їх валового доходу; 

− витрати на оплату праці в структурі 

собівартості продукції підприємства; 

− середньооблікова чисельність працюючих. 
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Рис. 9. Динаміка неподаткових надходжень місцевих бюджетів України 

 

Не отримавши запланованої суми податків, місцеві органи самоврядування 

мають шукати інші джерела доходів до яких і відносяться неподаткових 

надходжень. Проте позитивна тенденція до зростання ролі неподаткових 

надходжень не завжди характеризується позитивно, так як така тенденція може 

бути як результатом економічної кризи, так і свідчити про низьку ефективність 

податкової системи та податкової служби. Так шляхи збільшення ролі 

неподаткових надходжень у надходження місцевих бюджетів відобразимо за 

допомогою рис. 10. 

Доходи від операцій з капіталом у структурі місцевих бюджетів займають 

не значну частку (близько 0,3-0,8%). Так даний вид доходів має не однозначну 

тенденцію, протягом 2012-2014 рр. відбувалося поступове скорочення цих 

доходів на 0,63 млрд. грн., тоді як у 2015 р. і 2016 р. відбувалося збільшення. Це 

є досить хорошим признаком, але надто низька частка, яка бистріше всього 

зумовлена відсутністю ринку землі та нерозвиненістю ринків як матеріальних 

так і нематеріальних активів,  перекреслює позитивний результат. 

Рис. 10. Напрями підвищення ролі неподаткових надходжень 

 

Шляхи збільшення 
ролі неподаткових 

надходжень 

зміцнення фінансового становища суб’єктів 
господарювання, у статутному фонді яких є частка 

державного майна

підвищення ефективності роботи підприємств державної 
форми власності

збільшення кількості платних послуг, які можуть 
надаватися місцевим органам влади органами та пошук 

нових видів таких послуг, потреба у яких виникає у 
певних ситуаціях

стимулювання роботи бюджетних установ, пов’язаної з 
диверсифікацією джерел та пошуком резервів зростання 

обсягів власних надходжень
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Отже, вирішальна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам, які зараховуються до 

місцевих бюджетів і становлять 40% власних надходжень. Проте це не 

достатньо для забезпечення незалежності органів місцевого самоврядування.  

За досліджуваний період загальна сума податкових надходжень зросла вдвічі, 

але попри абсолютний приріст, їх частка у бюджеті є нестабільною. Це свідчить 

про те, що хоча й відбувається постійне вдосконалення оподаткування, 

фіскальний потенціал податків є невикористаним через податкові пільги, 

ухилення від сплати, недоліки в адмініструванні, податкову заборгованість. 
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Макроекономічна нестабільність та монетарні деформації, пов'язані з 

недосконалістю інструментів та заходів реалізації монетарної політики, 
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Монетарна політика сама по собі не генерує фінансову стабільність, яка 

передбачає поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового 
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регулювання банківської системи. Без забезпечення фінансової стабільності 

банківської системи практично неможливо досягти основної цілі держави – 

сталого економічного зростання. Складність цього завдання зумовлює 

необхідність зміни основних підходів в операційній діяльності центрального 

банку та формування дієвого монетарного інструментарію, який безпосередньо 

впливає на рівень фінансової стабільності всієї банківської системи. За своїм 

функціональним змістом діючий монетарний інструментарій недостатньо 

дієвий у досягненні фінансової стабільності банків. Відтак пошук та 

обґрунтування шляхів підвищення дієвості монетарних інструментів у 

забезпеченні стабільної діяльності банківської системи залишається 

актуальною науковою та практичною проблемою. 

Розвитку нетрадиційних монетарних інструментів довгострокового 

рефінансування присвячено роботи таких зарубіжних та вітчизняних вчених як 

Е. Аргов, Б. Бернарде, А. Бліндер, Л. Гамбакорт, М. Лабонте, Дж. Стігліц, Дж. 

Уікс, Б. Адамик, О. Береславська, О. Вовчак, А. Гриценко, О. Дзюблюк, А. 

Дроб’язко, Ж. Довгань, В. Козюк, І. Лютий, О. Малахова, В. Міщенко. 

Метою статті є визначення сутності та економічної природи стабільності 

банківської системи. 

Кризові потрясіння стали доказом того, що у сучасній економічній науці і 

практиці ще не має однозначної відповіді на питання щодо природи та сутності 

поняття стабільність та у якому контексті (окремо до банку, чи до системи 

взагалі) її необхідно розуміти та застосовувати. Діалектично, поняття 

стабільність – це здатність функціонувати, не змінюючи структуру та 

знаходитись у рівновазі, підтримувати сталість у часі. Стабільність 

визначається мінімальними змінами в роботі системи, збереженням високих 

позитивних результатів, та характеризує її динамічний стан. У соціологічному 

словнику стабільність системи трактується як «здатність системи 

функціонувати, зберігаючи незмінною свою структуру і підтримуючи 

рівновагу» [1]. У загальній теорії систем Ю. П. Сурмин зазначає, що 

стабільність – це «збереження системою своїх характеристик» [2, с. 348]. 

МВФ та Світовий банк розглядають поняття стабільність як пов’язане з: 

1) середовищем, яке попереджує неплатоспроможність та банкрутство 

великої кількості фінансових установ; 

2) умовами, які дозволяють уникнути суттєвого порушення у наданні 

основних фінансових послуг [3, с. 4]. 

Під поняттям стабільність пропонуємо розуміти здатність (системи) при 

зміні параметрів середовища функціонувати, підтримувати незмінною 

структуру та знаходитись у стійкій рівновазі, підтримуючи сталість у часі. Дане 

поняття покладається в основу розуміння двох споріднених понять 

«стабільність банківської системи» та «фінансова стабільність». Вітчизняні 

науковці запозичуючи прагматичний підхід до розгляду проблеми, тривалий 

час не розмежовували дані поняття. 

Іманентною ознакою сучасної банківської системи є постійні флуктуації 

рівня стабільності, що негативно впливає на ділову активність та ефективну 

діяльність банків, їх конкурентоспроможність та розвиток.  
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З функціонального погляду стабільність банківської системи трактується 

як її здатність виконувати свої функції незалежно від впливу на її діяльність 

негативних факторів [4, с.374]. Таке розуміння ігнорує силу негативного 

впливу. З погляду інституційної цілісності стабільність визначається як 

здатність банківської системи повертатися в рівноважний стан після впливу 

певних потрясінь. З погляду фінансової стабільності стабільність банківської 

системи передбачає динамічний розвиток зі збереженням, або мінімальними 

втратами основних характеристик БС відповідно до економічних 

трансформацій, зовнішніх впливів та загроз. Тим самим стабільність визнає 

коеволюцію, тобто можливість банківської системи змінюватися з 

мінімальними втратами ресурсів, під впливом пов’язаного з нею об’єкта, у 

даному випадку економіки країни. 

Зазначимо, що стабільність не означає, що банківська система показує 

відсутність вразливих сторін. Вона описує стан за якого банківська система 

здатна виконувати свої звичайні функції, навіть при ендогенних вразливостях 

або екзогенних шоках. Частини системи неминуче функціонуватимуть нижче 

номіналу в різний час. Єдиною вимогою є те, що будь-які уразливості (або 

шоки) повинні бути не настільки серйозними, щоб викликати порушення 

нормального функціонування банківської системи (або повинні абсорбуватися і 

управлятися банківською системою залежно від рівня виникнення ризику). 

Наукові підходи до розуміння поняття «фінансова стабільність», що 

зустрічаються в економічній літературі, прийнято структурувати у трьох 

площинах: прямий (функціональний), зворотній (негативний) та змішаний 

підхід. 

Опрацювання економічної літератури дозволяє зробити висновок, що 

більшість тлумачень «фінансової стабільності» містить три елемента. По-

перше, майже всі тлумачення зосереджені на фінансовій системі в цілому, на 

відміну від окремих установ. Стан фінансової стабільності можна розглядати як 

коридор, в межах якого формується траєкторія розвитку системи. Якщо у певні, 

довільні періоди оцінювати стійкість окремих банків, то сукупність позитивних 

результатів у різні періоди сформує стабільну банківську систему. І як 

результат отримаємо стабільну банківську систему у довгостроковому періоді. 

Отже, фінансова стабільність системи – це сукупність стійких станів об’єктів, 

що входять до системи. По-друге, зазвичай фінансову систему розглядають не 

ізольовано, а вимірюють фінансову стабільність через економічні вигоди і 

витрати з точки зору реальної економіки. По-третє, в більшості досліджень 

увага акцентується на фінансовій нестабільності, зворотному твердженні 

стабільності, яка є більш конкретним і контрольованим явищем. 

Термін «фінансова стабільність» досить часто вживається поруч з такими 

поняттями, як фінансова стійкість, фінансова вразливість (нестабільність), 

фінансова безпека, фінансова криза, надійність, системний ризик. На наш 

погляд, дані поняття є функціональними складовими загальної фінансової 

стабільності.  

«Фінансова стабільність» є ширшим поняттям і передбачає, що фінансова 

система функціонує у стані рівноваги, тобто параметри у чітко визначених  
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межах протягом тривалого часу. Стабільність здебільшого пропонують 

використовувати на макрорівні, а стійкість – на мікрорівні щодо аналізу певних 

елементів фінансової системи та/або фінансових установ. 

Основними характеристиками фінансової стабільності є: 

1) системний характер. Фінансова стабільність виникає як синергетична 

взаємодія системи фінансових інститутів, ринків та інфраструктури фінансових 

відносин, що виникають у реальній економіці; 

2) множина можливих станів. Фінансова стабільність має не одне, а 

безліч значень, кожному з яких притаманний свій запас міцності банківської 

системи; 

3) відносний характер. Ймовірність виникнення дестабілізації існує 

навіть у найбільш стійких банківських системах; 

4) динамічний аспект. Забезпечення фінансової стабільності можливе за 

умови вірної оцінки майбутніх ризиків, якщо не виникають неочікувані та/або 

серйозні негативні макроекономічні або фінансові шоки; 

5) необхідність довіри до банківської системи. Стабільність неможлива 

без довіри до фінансових інститутів, ринків, інструментів та інфраструктури. 

Отже, розглянувши наукові підходи до трактування поняття «фінансова 

стабільність», під фінансовою стабільністю фінансової системи будемо 

розуміти такий стан фінансової системи, за якого належним чином, навіть в 

умовах шоків, забезпечується ефективне виконання функціональних 

повноважень з фінансового посередництва, здійснення платежів та 

протистояння негативному впливу кризових явищ. 

Таке трактування зосереджує у собі ключові слова, які є важливими для 

розуміння підходу до аналізу фінансової стабільності та необхідності її 

підтримки і в Україні, зокрема. При цьому, на наше переконання, слід 

обмежитися тільки фінансовим сектором і не охоплювати цим поняттям 

реальний сектор економіки, оскільки важко визначити чи створить «фінансова 

турбулентність» значний вплив на реальний сектор економіки. 

Тому, до основних ознак ФСБС слід віднести: комплекс заходів із 

забезпечення її фінансової стійкості й ефективності; наявність механізму та 

інструментарію впливу центрального банку на характер і величину ризиків у 

банківській сфері; прогресивної системи управління ризиками та їх мінімізацію 

(пруденційні вимоги Базеля ІІ, Базеля ІІІ); зростання обсягів банківського 

бізнесу та активізацію конкурентної боротьби; капіталізацію банківської 

системи. 

Розглядаючи фінансову стабільність банківської системи, треба 

враховувати її ознаки, що ініціюються як з боку регулятора, так і з боку самих 

банків. В теперішній час велика кількість фахівців центральних банків різних 

країн  нарізно трактують ФСБС. Узагальнення підходів засвідчує про 

аналогічність поглядів щодо визначення фінансової стабільності серед 

центральних банків, які зацікавлені у її досягненні: окремі центральні банки 

визнають саме фінансову стабільність (а не нестабільність); окремі центральні 

банки виходять з ключових функцій банківської системи (надання кредитів і 

розрахунково-касове обслуговування); окремі центральні банки акцентують 
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увагу на потрясіннях (шоках, ризиках, коливаннях), які порушують 

функціонування фінансової системи і, відповідно, на її здатності протистояти 

цим шокам. 

Усвідомлюючи, що фінансова стабільність, це не тільки стабільність 

банківської системи, а й фінансової в цілому, яка охоплює крім банків 

небанківські установи, крім грошово-кредитної ще й податково-бюджетну 

політику, крім специфічних ризиків банків широкий спектр макроекономічних, 

перш за все системних ризиків, підпадає під вплив значної сукупності не тільки 

внутрішніх, але і зовнішніх чинників, у своєму подальшому досліджені 

зупинимось на банківській системі, як важливій, визначальній складовій 

фінансовій системи. 

На основі узагальнення наукових підходів до розуміння сутності понять 

«фінансова стабільність» та «фінансова стабільність банківської 

системи» запропоновано під: 

- «фінансовою стабільністю» розуміти такий стан фінансової системи, за 

якого вона здатна належним чином, навіть в умовах шоків, забезпечити 

ефективне виконання своїх функціональних повноважень з фінансового 

посередництва та здійснення платежів, а також протистояти негативному 

впливу кризових явищ на економіку; 

- «фінансовою стабільністю банківської системи» розуміти здатність 

системи та всіх її складових до усунення негативних впливів та шоків 

(внутрішніх і зовнішніх), забезпечуючи при цьому збереження всіх 

властивостей і коректне виконання функцій за певний проміжок часу. На 

відміну від існуючих, уточнене поняття дає можливість охарактеризувати 

фінансову стабільність банківської системи з позиції функціонального розвитку 

та враховує вплив зовнішніх факторів, в першу чергу системних ризиків. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ 

 

Ядро економіки складають три сутності: Власність, Вартість і Праця; ці 

сутності об'єднані Капіталом в кожної економічної клітці-осередку. Сукупність 

капітальних клітин взаємодіє в загальному економічному просторі. Економіка 

насичена масами благ і суб'єктами-власниками благ, які створюються і 

розпадаються в часі, об'єднуються, змінюються в зв'язку з різними ситуаціями і 

формують деяку структуру в рамках національного господарства в кожній 

державі. Так, змінюється приналежність благ від власника до власника; праця, 

з'єднана з матерією і знаряддями власника, створює масу-вартість, а вона 

вступає в світ власників як об'єкт інтересу присвоєння. Власність кожної 

людини на свій трудовий потенціал дозволяє будь-якому працездатному 

індивіду встановити з власниками самих різних інших виробничих об'єктів 

відносини по трудовому участі у виробництві і доході. 

Капітал - суб'єктно-об'єктна сутність, знаряддя праці у власності 

підприємця, що організує виробництво продукту. Власник знарядь праці 

привласнює і створений з природи продукт-товар, а після вирахування 

компенсацій праці (зарплати) і зносу устаткування (амортизації) - присвоює 

природне тіло товару, оцінене ринком в грошах, тобто привласнює прибуток. 

Капітал завжди був найцікавішим явищем для економістів-теоретиків у 

всьому світі. Основні точки зору, теоретичного осмислення сутності капіталу 

можна уявити в історичній ретроспективі: 

Фізіократи (Франція. Ф. Кене та ін.): Капітал - це засоби 

сільськогосподарського виробництва, найбільш близького до природи. Капітал 

в дії розділений на початковий авансований і який щорічно вкладається. В 

якості першого виступають придбані засоби виробництва довгострокового 

користування, які не потребують щорічної заміни, а в якості дру ого - такі 

кошти, які повинні щорічно оновлюватися. [1] 

Класична політекономія (Англія, Адам Сміт і ін.): Капітал - сутність 

(запаси), що використовуються для виробництва, переробки або придбання 

товарів (обміну на товар) з метою їх вигідного перепродажу - тобто для 

отримання прибутку. Залишаючись у власності одного власника капітал 

приносить йому дохід. [2] 

Марксизм (Німеччина, Карл Маркс): Капітал-соціально-економічна 

категорія; це самозростаюча вартість у власності роботодавця, джерелом якої є 

неоплачена праця найманих працівників; це сутність, що проявляється в русі, у 

взаємодії упредметнених засобів виробництва з живою працею. [1] 

Неокласична школа (Англія, Альфред Маршалл): Два підходи до сутності 

капіталу на рівнях макро- і мікро-економіки. В останньому випадку капітал - це 

частина багатства власника, яка може бути ним використана для отримання 
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доходу. На рівні макроекономіки капіталом є вся сукупність засобів 

виробництва, забезпечена ресурсами праці та землі. [2] 

Суб'єктивізм (Австрія, К.Менгер, Е.Бем-Баверк): Капітал - це похідна 

сутність від первинних - праці і землі. Саме їх складовими (витратами) в 

попередні часи визначається величина капіталу - як засіб, що виробляє дохід. 

Крім того, капітал різниться в різних виробництвах (галузях) - різницею часу 

виробничого циклу, протягом якого формується дохід власника капіталу. 

«Гранична корисність» капіталу - приріст доходу на одиницю приросту 

капіталу. [3] 

Кейнсіанство (Англія, США, Дж.М.Кейнс): Капітал - це багатство здатне 

приносити дохід; грошова форма багатства завжди має альтернативні 

можливості капітального застосування, порівнювані за дохідністю з 

банківським відсотком; перетворення багатства в капітал зумовлено 

перевищенням доходу від даного вкладення над доходом від банківського 

відсотка. [4] 

Наукові ідеї Дж.М.Кейнс були використані урядом США Ф.Рузвельта при 

розробці заходів щодо виходу з кризової ситуації. Книга "Загальна теорія 

зайнятості, відсотка і грошей" була результатом як наукової думки, так і 

проведеної в життя практики державного регулювання економіки за допомогою 

відкритих Кейнсом грошово-кредитних важелів формування капіталу. Хоча сам 

термін «капітал» відсутній в назві праці, саме йому присвячено це дослідження. 

Представлення капіталу - як жвавого, відродженого людською енергією, 

продуктивною працею, процесу оновленого взаємодії природної речовини і 

машин у виробництві, що підігрівається полем інтересу грошового процентного 

приросту благ для зайнятих у виробництві людей - дало перший в історії 

позитивний результат застосування економічної теорії до практики.  

Новітня школа (Німеччина, Австрія, Й. Шумпетер): Капітал - це «фонд 

купівельної сили», за рахунок якого можна придбати засоби виробництва для 

застосування з метою якісного розвитку суспільства. Функція капіталу - саме в 

забезпеченні технічного, технологічного, суспільного прогресу в часі. [5] 

Капітал за висловленням Ю.М. Лачинова, це живе, пульсуюче серце 

соціально-політичної економіки. На противагу теоріям, які вважають товар як 

«клітини економіки» можна стверджувати, що живою клітиною економіки є 

капітал! Якщо товар - річ кінцева, підсумкова, «нежива», то капітал живе - він 

пульсує, функціонує, виробляє продукт-товар і дохід, ділиться, примножується, 

зростає і живить весь економічний організм суспільства своїми похідними. Дія 

цієї сутності забезпечує власність на знаряддя праці в поєднанні з працею - 

живою і машинною.[6]  

Сучасна українська школа (з сукупності підручників): Капітал - це засоби 

виробництва, призначені для отримання доходу який досягається їх взаємодією 

з землею, працею і підприємницької здатністю. 

Капітал в загальному сенсі - все, що здатне приносити дохід; ресурси, 

створені людьми для виробництва товарів і послуг. Капітал у вузькому сенсі - 

засоби виробництва (фізичний капітал), працююче джерело доходу.[7] 
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Аналіз наведених положень показує, що більшість науковців визначають 

капітал як реальне наявне майно, котре здатне виробляти продукт та приносити 

його власнику дохід. Винятком є позиція К.Маркса, який, присвятивши 

капіталу багатотомне дослідження, розглядав його як соціально-економічну 

категорію. Такий підхід дав можливість досягнути найбільш повної 

визначеності цієї досить складної економічної категорії. Дійсно, вся 

життєдіяльність людства, починаючи з державної географічної оформленості 

спільнот на різних континентах світу зі своєю конституційно-правовою 

організацією, спрямована на освоєння та присвоєння дарів природи, створення 

з природних ресурсів певних благ при усвідомленій постановці людьми цілей 

виживання, розвитку, збагачення, що зачіпає інтереси різних осіб і груп 

населення. Тобто соціальний зміст самої економіки і її категорій, включаючи 

капітал. Однак, у більшості формулюваннях відсутня діалектична єдність 

протилежностей, що вкладається в поняття капіталу, - вартості капітального 

майна і конкретної власності на нього. 

Дослідження показали, що в капіталі перетинаються рухи різних 

економічних і виробничих елементів та інтересів різних осіб, соціальних груп і 

політичних утворень. У прив'язці до капітальної структури суспільства 

трактується і поділ епох за соціально-економічними формаціями. В їх 

послідовній зміні від рабовласництва, феодалізму до капіталізму, який сьогодні 

набуває соціальних форм, капітал є мотором розвитку виробництва, основою 

задоволення потреб людини. 
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ПРАГМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА НОВОДНІСТРОВСЬК) 

 

У даній статті висвітлено проблему формування доходів місцевих 

бюджетів (на прикладі міста Новодністровськ). Проаналізовано недоліки, що 

виникають при плануванні доходної частини бюджету; запропоновано 

напрями удосконалення механізму формування доходів місцевих бюджетів. 

Визначено та проаналізовано склад доходів місцевого бюджетів, що дає 

дають підстави оцінювати надходження від продажу основного капіталу, 

землі і нематеріальних активів як тенденційно нестабільні, яким до того ж 

притаманна незначна фіскально-бюджетна віддача. Проаналізовано частку 

неподаткових надходжень. Визначено найбільш вагомі джерела власних і 

закріплених доходів місцевого бюджету. Досліджено питому вагу податку на 

доходи фізичних осіб у структурі доходів місцевих бюджетів. 

Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, трансферти, система 

податків і зборів, органи місцевого самоврядування, доходи населення, 

бюджетна політика, механізм формування доходів. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні розподілено 

податкові надходження між державою та місцевими бюджетами те, що немає 

лише не сприяє самодостатності місцевої влади та фінансової незалежність від 

держави, а також надмірна вилучення з податкових надходжень регіону у 

вигляді податку з прибуток, ПДВ, акцизний збір до державного бюджету і, як 

наслідок - існує потреба в регулюванні зборів. 

Аналіз літературних джерел. Проводячи аналіз публікацій з теми 

«Прагматика і проблематика формування доходів місцевих бюджетів (на 

прикладі міста Новодністровськ)» слід відмітити значне збільшення їх кількості 

в останні роки, що підтверджує актуальність обраної для дослідження теми. 

Дослідженню проблем формування дохідної частини бюджетів присвячені 

праці В. Геєця, О. Демківа, Я. Жаліла, І. Журавльової, О. Кириленко. 

Цілі статті – це визначення проблематики формування доходів 

місцевого бюджету міста Новодністровськ. 

Виклад основного матеріалу. Основною статтею доходів місцевих 

бюджетів (без врахування трансфертів) є податкові надходження (до 99,17% 

доходів). Надходження податку на доходи фізичних осіб забезпечують до 

62,27% (2017 р.) надходжень місцевих бюджетів. Доцільно зазначити, що у 

2017 р. доходи місцевих бюджетів, порівняно з аналогічним періодом минулого 

року збільшилося, причому приріст варіював від 18,8%. 
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Таблиця 1 - Динаміка обсягу та структури доходів місцевого бюджету 

міста Новодністровськ у 2013 – 2017 рр. [4] 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Доходи місцевих бюджетів 

(без трансфертів), тис. грн 
17582,76 18966,09 21660,65 31718,97 40579,73 

питома вага, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Податкові надходження, 

тис. грн 
17409,67 18808,82 21363,15 31081,10 39133,62 

питома вага, % 99,02 99,17 98,63 97,99 96,44 

Зокрема податок на доходи 

фізичних осіб, тис. грн 
14999,69 16631,74 14191,71 19783,12 25267,76 

питома вага, % 85,31 87,69 65,52 62,37 62,27 

Акцизний податок - - 1937,37 3330,17 506,57 

Податок на прибуток 

підприємств 
163,15 3,89 78,15 15,518 25,75 

Інші надходження, тис. грн 31,60 86,95 196,45 0,88 10,34 

 Джерело: Складено автором на основі [2]. 

 

Вважаємо, що тенденції зростання доходів місцевих бюджетів були 

спричинені переважно не поліпшенням макроекономічної ситуації, а 

законодавчими змінами, запровадженими бюджетно-податковою реформою 

2017 року. 

Як вже зазначалося, основним джерелом надходжень місцевих бюджетів 

(без врахування трансфертів) є податкові надходження, які сформовані завдяки 

загальнодержавним податкам, що спрямовуються до місцевих бюджетів, а 

також завдяки місцевим податкам і зборам. У 2013 р. до місцевих бюджетів 

було зараховано 17582,76 тис.грн податкових надходжень, а у 2017 р. – 

40579,73 тис. грн. Окрім податку з доходів фізичних осіб, за рахунок якого у 

2013-2017 рр. було забезпечено надходження до місцевих бюджетів у обсязі 

14999,69 тис. грн та 25267,76 відповідно, до місцевих бюджетів зараховується 

також частина загальнодержавних податків (акцизний збір, податок на 

прибуток підприємств тощо). Зокрема, у 2017 р. до місцевих бюджетів було 

зараховано: акцизного податку – 1937,36 тис. грн, податку на прибуток 

підприємств – 78,15 грн [1].  

Зазначимо, що внаслідок загострення економічної кризи змінилася 

структура доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету. Зокрема, 

зменшилася частка податкових надходжень (передусім через падіння обсягу 

надходжень за рахунок податку на доходи фізичних осіб), натомість 

збільшилася частка інших надходжень, зокрема доходів від власності. 

Внаслідок цього підвищилася залежність місцевих бюджетів від рішень 

центральних фінансових органів щодо обсягів офіційних трансфертів [6]. 

 І хоча вказані обсяги протягом 2014 – 2017 рр. збільшувалися, натомість 

зменшився темп їх приросту. Вказане пояснюється орієнтацією політики 

видатків лише на фінансування необхідних (“захищених”) статей, насамперед 

щодо оплати праці працівників бюджетних та комунальних установ, а також 



 

134 

 

здійснення соціальних трансфертів населенню, що є цілком закономірним в 

умовах стрімкого падіння бюджетних надходжень в умовах загострення 

економічної кризи. 

Протягом 2015 – 2016 рр. стійка позитивна динаміка темпів приросту 

зазначених податків спостерігалась тільки по акцизному збору. (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2 - Динаміка темпів приросту податкових надходжень місцевого 

бюджету, %  

Показник / рік 
Роки 

Темп 

росту 

2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Акцизний податок, тис.грн. - - 1937,37 3330,17 506,57 506,57 

Податок на прибуток підприємств, 

тис. грн 
163,15 3,89 78,15 15,518 25,75 -137,4 

Інші надходження, тис. грн 31,6 86,95 196,45 0,88 10,34 -21,26 

Джерело: Складено автором на основі [2]. 

 

Звітні показники виконання неподаткових надходжень місцевого 

бюджету, як свідчать дані табл. 4, піддаються впливу економічної кон’юнктури. 

Так, в умовах економічного зростання і підвищення реального ВВП 

відбувається відповідне збільшення доходів від власності та підприємницької 

діяльності, адміністративних зборів і надходжень від некомерційного та 

побічного продажу, інших неподаткових надходжень [7]. 

 

Таблиця 3 - Склад і структура неподаткових надходжень місцевого 

бюджету міста Новодністровськ 

Найменування неподаткових надходжень 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Доходи від власності та підприємницької 

діяльності 
13,82 7,4 3,66 328,5 1153,51 

2. Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційного продажу 
144,27 109,8 196,01 309,13 287,72 

3. Інші неподаткові надходження 14,2 36,67 97,43 0,04 4,59 

4. Власні надходження бюджетних установ 12,83 11,77 14,52 17,24 23,35 

Всього неподаткових надходжень 172,3 153,87 297,09 637,67 1445,82 

Джерело: Складено автором на основі [2]. 

 

Вивчення та аналіз складу доходів місцевих бюджетів дають підстави 

оцінювати надходження від продажу основного капіталу, землі і 

нематеріальних активів як тенденційно нестабільні, яким до того ж притаманна 

незначна фіскально-бюджетна віддача. Кількісні показники виконання місцевих 

надходжень від здійснення операцій з капіталом подані у табл. 4. Як видно з 

табл. 5, левова частка доходів місцевого бюджету міста Новодністровськ від 

операцій з капіталом формується за рахунок продажу майна, що перебуває у 

комунальній власності, а також внаслідок відчуження земельних ділянок 
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несільськогосподарського призначення, що перебувають у безпосередній 

юрисдикції територіальних громад або у спільному користуванні з районними 

радами.  

 

Таблиця 4 - Склад доходів від операцій з капіталом місцевих бюджетів 

тис.грн 

Найменування доходів від операцій з 

капіталом 

 Роки   

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Надходження від продажу основного 

капіталу 
0,80 3,40 0,40 0,20 0,29 

2. Надходження від продажу землі і 

нематеріальних активів 
- - - - - 

Всього доходів від операцій з капіталом 3,20 13,60 1,60 0,80 1,17 

Джерело: Складено автором на основі [2]. 

 

Проте найбільшою проблемою формування дохідної частини місцевих 

бюджетів України є збільшення частки трансфертів у структурі доходів 

місцевого бюджету, що свідчить про надмірну централізацію бюджетних 

коштів. Потрібно наголосити і на зміні структури обсягу трансфертів. 

 

Таблиця 5 - Динаміка показників міжбюджетних трансфертів у 2013-2017 

рр. міста Новодністровськ 

Показник 

Роки 
Темп 

росту 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017-

2013 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, 

що передаються з державного 

бюджету до місцевих, тис.грн. 

93,3 124,7 115,7 130,6 171,5 127,2 

Темпи зростання обсягів 

міжбюджетних трансфертів, % 
122 131,2 93,1 112,7 133,2 118,4 

Темпи зростання доходів місцевого 

бюджету (без урахування 

трансфертів), % 

107,4 116,6 104,3 96,1 119,2 108,7 

Частка міжбюджетних трансфертів у 

доходах місцевих бюджетів, % 
52,3 55,2 52,4 56,4 59,1 55,1 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, 

що передаються з місцевого бюджету 

до державного, тис.грн. 

2,72 1,34 1,61 2,12 3,14 2,2 

Джерело: Складено автором на основі [2]. 

 

 



 

136 

 

Найбільшу питому вагу у складі трансфертів загального фонду, за 

винятком 2017 р., займають дотації вирівнювання (у 2013 р. 56,12%, у 2016 р. – 

45,99 %, у 2017 р. – 41,50%), тобто кошти Державного бюджету України, що 

заміщують недостатність фінансових ресурсів першого кошика доходів 

відповідного місцевого бюджету. За рахунок поступового  збільшення частки 

субвенцій соціального спрямування за аналізований період (з 34,5 % у 2013 р. 

до 41,6 % у 2017 р.), найбільшу питому вагу у складі трансфертів у 2012 р. вже 

займали зазначені субвенції. Частка субвенцій загального фонду на соціально-

економічний розвиток та на інші капітальні видатки за аналізований період 

коливається в межах 0,62 – 4,27% та 0,06 – 0,56% відповідно [4]. Загалом 

питома вага цих видатків є надто низькою. Це свідчить про незначний внесок 

держави у розвиток регіонів. Що стосується спеціального фонду, то тут також 

спостерігається збільшення частки субвенцій соціального спрямування. 

За економічним змістом, доходам від операцій з капіталом властива 

інвестиційна складова, що й зумовлює їх використання надалі для фінансування 

капітальних видатків. На відміну від інших груп надходжень місцевих 

бюджетів — податків і неподаткових джерел бюджетних доходів (за винятком 

цільових фондів органів місцевого самоврядування), доходи від продажу 

комунального майна і землі майже повністю зараховуються до бюджету 

розвитку, що формується у складі спеціального фонду місцевого бюджету [3]. 

Отже, підсумовуючи зазначене, можна констатувати, що неподаткові 

надходження відіграють другорядну бюджетоформуючу роль. За своїм 

фіскальним статусом вони підлягають поділу на постійні, які безпосередньо 

пов’язані з наданням державою та органами місцевого самоврядування платних 

послуг внаслідок виконання конституційних повноважень, реалізацією 

майнових прав, здійсненням продуктивної діяльності, експлуатацією 

державних і комунальних ресурсів, угідь, інших об’єктів загальнодержавної 

власності тощо, та тимчасові, що, своєю чергою, впроваджуються як допоміжні 

джерела фінансування бюджетного дефіциту чи інших додаткових витрат.  

Проте, на наш погляд, цей класифікаційний поділ містить елементи 

умовності, оскільки частина так званих постійних доходів має радше 

випадковий чи навіть разовий характер і залежить від фактичного вчинення 

певних дій, операцій, окремих видів господарської, фінансової, організаційно-

правової, дозвільної діяльності. Крім того, щораз більші потреби 

макроекономіки у фінансових ресурсах і пов’язаний з цим планово-динамічний 

показник бюджетного дефіциту призводять до поступового нівелювання 

відмінностей між бюджетно-перерозподільчою природою постійних і 

тимчасових неподаткових доходів [4].  

Висновки. В результаті аналізу доходної частини місцевого бюджету 

Новодністровська виявлено, що протягом 2013 – 2017 рр. частка доходів (без 

трансфертів) та видатків місцевих бюджетів у структурі ВВП й зведеного 

бюджету зазнала значних коливань, що свідчить про нестабільність державної 

політики формування доходів та видатків місцевих бюджетів. 

Встановлено, що основним джерелом надходжень місцевих бюджетів 

залишається податок на доходи фізичних осіб, частка якого у структурі доходів 
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місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів), починаючи з 

2013 р., має тенденцію до зниження. Відбувається підвищення залежності 

місцевих бюджетів від рішень центральних фінансових органів щодо обсягів 

офіційних трансфертів, що свідчить про надмірну централізацію бюджетних 

коштів. 

Другим джерелом наповнення доходної частини бюджету є місцеві 

податки (23,5 % надходжень загального фонду), яких надійшло в сумі 9 551 

882,21 грн., що становить 101,3 % (+125 382,21 грн.) до планових показників та 

на  1 904 891,82 грн. (24,9 %) більше ніж минулого року. В свою чергу місцеві 

податки складаються із податку на майно, земельного податку, транспортного 

податку та єдиного податку. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

В статті обґрунтованобазові визначення поняття «механізм». 

Дослідженаструктурна модель організаційно-економічного механізму 

забезпечення ефективності діяльності страхової компанії, щостворює умови 

для інтенсивного й високоприбуткового розвитку страхових компаній.  

Ключові слова: організаційно-економічниймеханізм, чинники, модель, 

ефективність, інформаційне поле. 

В умовах нестабільності фінансового простору страхові організації 

повинні бути постійно орієнтовані на ефективне ведення своєї діяльності, що 

забезпечує виконання ними страхових зобов’язань перед юридичними та 

фізичними особами. Забезпечення цих аспектів неможливе без використання 

організаційно-економічного механізму в їхньої діяльності.  

Розвитку страхування та страхового ринку присвячено праці 

Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко[1],Л.В. Нечипорук[2]. 

Фінансовий аспект ефективності діяльності страхових компаній з огляду на їх 

фінансову безпеку розглянуто в працях Є. В. Нужнова [3]; ефективності 

розвитку присвячено монографічне дослідження Р. Пікус, Д. Нестерова [4], 

Г. В.  Тельнова[5],К. А. Шматко [6].  

Метою статті є формування теоретичних положень щодо визначення 

організаційно-економічного механізму як підґрунтя ефективності діяльності 

страхових компаній України. 

Механізм, як категорія, виступає інструментом, що забезпечує 

поступальний розвиток об’єкта, на який спрямовується рушійна сила чинників 

зовнішнього середовища. Зміст і структура механізму змінюються у процесі 

розвитку суспільного виробництва, внаслідок чого механізм має бути 

адекватним рівню розвитку продуктивних сил.  

У найзагальнішому значенні під механізмом розуміється внутрішній 

устрій, система чого-небудь, а також сукупність станів і процесів, що 

складають яке-небудь явище[2, с. 280].  

З точки зору організації страхової діяльності й з урахуванням поставленої 

мети – забезпечення прибутковості – головним для ефективної роботи 

страхових компаній має стати гарантування одержання прибутку від усього 

спектру робіт.  

На сьогодні цей механізм розглядаємо як механізм організаційно-

економічний, що являє собою сукупність організаційних заходів, спрямованих 

на дотримання й ефективне використання економічних законів і важелів, аби 

досягти поставленої мети.  
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В економічній літературі синонімами терміну «організаційно-економічний 

механізм» використовують такі: «економічний механізм», «організаційний 

механізм», «господарський механізм», «механізм управління». 

Базовий у системі господарського механізму – економічний механізм, який 

діє через економічні інтереси як усвідомлені матеріальні потреби людей і 

містить комплекс економічних способів, важелів, методів, нормативів, 

показників, з допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони.  

Економічний механізм являє собою інтегровану, багаторівневу систему 

методів і форм господарювання. Це своєрідна система економічних методів, 

направлених на забезпечення функціонування й підвищення ефективності 

виробничої системи; додатково це також комплекс взаємопов’язаних і 

впорядкованих заходів, що реалізуються завдяки різним методам 

господарювання й забезпечують раціональне протікання економічних процесів; 

також це підсистема оцінювання й аналізу видів діяльності, підсистема 

контролю, планування, мотивації і стимулювання.  

Функціонування страхової компанії як системи господарюючих елементів 

(підрозділів) забезпечується через його внутрішній економічний механізм. 

Структура цього механізму визначається через таке[3, с. 224]:  

- організаційно-технічну систему чи формування вертикальних зв’язків 

між адміністративним центром й підрозділами й горизонтальних зв’язків між 

самими підрозділами;  

- систему контролю, оцінювання та планування діяльності підрозділів;  

- мотиваційний механізм функціонування;  

- встановлення матеріальної відповідальності підрозділів.  

Як і система, внутрішній економічний механізм установи будується за 

дотримання чітко визначених і науково обґрунтованих принципів:  

- принцип цільової сумісності й зосередженості передбачає утворення 

цілеспрямованої системи управління, де всі її ланки утворюють єдиний 

механізм, націлений на вирішення загального завдання;  

- принцип безперервності й надійності полягає в утворенні таких технічних 

та організаційно-господарських умов, при яких забезпечується стійкість і 

безперервність заданого режиму роботи.  

- принцип пропорційності, планомірності й динамізму означає, що система 

управління має бути націлена на вирішення і поточних, і довгострокових 

завдань розвитку страхової компанії. Ця система пов’язує в часі дії людей, 

кількість і якість наданих послуг, кількість необхідних ресурсів;  

- демократичний принцип – ґрунтується на правилах і методах суспільного 

поділу праці.  

Підготовка рішення й відповідальність за його реалізацію на практиці 

мають покладатися на той орган, що[1, с. 132]: 

1) краще, ніж інші, інформований про стан справ на окремому об’єкті;  

2) найбільш зацікавлений у здійсненні й високій ефективності рішень;  

3) може нести юридичну, матеріальну, адміністративну відповідальність за 

якість прийнятих рішень та повноту їх реалізації;  
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Наявність принципу ефективності управління пов’язане з існуванням 

багатоваріантних шляхів досягнення однієї мети. Страхова компанія завжди 

перебуває в процесі пошуку ефективних рішень, направлених на покращення 

організації діяльності й надання конкурентоспроможних послуг.  

Щодо організаційного механізму, то його трактування можна виразити як 

перелік певних складових елементів, що в сукупності створюють організаційну 

основу окремих процесів та явищ. На сьогодні одні автори трактують 

організаційний механізм як сукупність процесів, які відбуваються в організації, 

інші – як етапи життєвого циклу організації, треті – як основні норми, правила 

що діють у межах організації. 

Найбільш точно поняття організаційного механізму виражено 

Д. Нестеровим, він стверджує, що це – комплекс організаційних форм і методів, 

які забезпечують формування, розвиток й, відповідно, удосконалення 

виробничої системи[4, с. 7]. З іншого боку, це цілісний комплекс причино-

наслідкових зв’язків, що сприяють доцільному перетворенню вихідної ситуації 

в кінцеву (пов’язану з метою, що досягається).  

Узагальнивши все вищезазначене, поняття «організаційний механізм» 

набуває такого вигляду: організаційний механізм – це сукупність усіх правил і 

норм, що циркулюють в організації, і разом з цим усі господарські процеси, які 

організація здійснює для досягнення основної мети діяльності.  

Як будь-яка система, організаційно-економічний механізм повинен 

будуватися та діяти відповідно до основних принципів: 

- невід’ємності, який означає, що механізм складається із взаємозалежних 

складових і, відповідно, функціонування кожної з них базується на інших 

підсистемах і загалом на всій економіці;  

- комплексного підходу до здійснення, активності та гнучкості;  

- оптимального співвідношення державного регулювання й 

самоуправління;  

- максимального використання матеріальних, інтелектуальних, фінансових 

ресурсів задля реалізації цілей;  

- адитивності та неперервності стратегічного партнерства.  

Організаційно-економічний механізм страхової компанії є результатом дії 

системи внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування й розвитку страхової 

компанії, де відображається складна система різноманітних економічних 

відносин. Разом з тим зі свого якісного боку він виступає і визначальним 

фактором успішності, будучи інструментом досягнення поставленої мети.  

З якісного боку цей механізм включає організаційні важелі, що 

забезпечують ефективний розвиток економічної системи й дієвість економічних 

законів. Тому якість організаційної складової цього механізму визначає його 

рівень адекватності відповідній економічній системі. 

У свою чергу він діє на макро- та мікрорівні. На макрорівні механізм 

включає ринкові механізми саморегуляції та систему державного регулювання 

діяльності страхових компаній (законодавча база, рівень податкового обліку, 

політичні взаємовідносини країн, напрям політики держави). На даному рівні 

ефективність механізму частково корегується загальносвітовими тенденціями 
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та впливами. Водночас він взаємодіє з механізмами мікрорівня, якими є 

індивідуальнимимеханізмами й фактори впливу (рівень зв’язківстрахової 

компанії з іншими суб’єктами ринкової інфраструктури, розвиненість і міцність 

взаємовідносин із державою, якість співробітництва). Узагалі організаційно-

економічний механізм управління є не тільки однією з умов подолання 

кризових явищ у реальному секторі підприємства, а й необхідною передумовою 

його успішної діяльності.  

Цей механізм управління містить у собі такі компоненти, як: принципи, 

завдання, методи, форми й інструменти, організаційну структуру управління 

страховою компанією та її персоналом, інформацію та засоби її обробки. Отже, 

як організаційно-економічний механізм потрібно розглядати комплексну 

систему, яка складається з системи забезпечення, функціональної й цільової 

системи, що містять певну сукупність організаційних та економічних важелів, 

котрі впливають на організаційні й економічні параметри системи управління 

страховою компанією з метою забезпечення ефективності діяльності й 

отримання конкурентних переваг. Для більш повного розуміння організаційно-

економічного механізму забезпечення ефективності діяльності страхової 

компанії, побудовано структурну модель організаційно-економічного 

механізму забезпечення ефективності діяльності (рис. 1). 

Система забезпечення складається з підсистем ресурсного, правового, 

нормативно-методичного, технічного, наукового, інформаційного забезпечення. 

Організаційно-економічний механізм страхової компанії включає такі основні 

функціональні підсистеми: організації, планування, мотивації, контролю і 

також регулювання. Цільова система містить у собі цілі й основні результати 

діяльності страхової компанії й разом з цим критерії вибору й оцінювання 

досягнення окремих цілей та результатів роботи страхової компанії. Зміст 

кожної з даних систем і кількість підсистем у кожній з них залежать від сфери й 

масштабів діяльності страхової компанії, її типу, масштабу впливу зовнішнього 

середовища та результатів роботи страхової компанії й інших факторів. Для 

забезпечення конкурентоспроможності та закріплення на ринку страховій 

компанії потрібно завжди працювати в напрямі забезпечення ефективного 

управління, що має базуватися на забезпеченні поєднання зовнішньої і 

внутрішньої ефективності управління. 

Зовнішня ефективність характеризується ступенем досягнення цілей і 

ступенем виконання планів діяльності. Внутрішня – може бути 

охарактеризована з допомогою показників фінансової, економічної, ресурсної 

ефективності й показників, що характеризують соціальний ефект від роботи 

установи. 

Тому як складова організаційно-економічного механізму механізм 

забезпечення ефективності є як спроможність організації забезпечити 

прибутковість і тривалість успішної діяльності й розвитку страхової компанії 

на основі створення й реалізації оптимальних стратегій, які мають забезпечити 

не тільки якийсь ефект, результат, а й гнучкість та адаптивність системи 

управління, конкурентоспроможність діяльності страхової компанії загалом.  
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Рис. 1. Структурна модель організаційно-економічного механізму 

забезпечення ефективності діяльності страхової компанії [5, с. 172] 
 

  

Цей механізм забезпечення ефективності діяльності страхової компанії 

визначається не тільки факторами зовнішнього середовища, оскільки передусім 

ефективність залежить від дій персоналу в процесі діяльності організації, в 

процесі реалізації розроблених планів і програм розвитку, в процесі досягнення 

певних цілей. Тобто, ефективність діяльності залежить від адекватності 

обраних стратегій цілям організації, оптимальності процесів реалізації 

стратегій, мотивації персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, 

технології та стилю управління. Разом з цим кожнастрахова компаніяповинна 
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мати свій внутрішній механізм, який буде захищати його від потенційних 

помилок, порушень і втрат, сприятиме в досягненні поставлених цілей шляхом 

всебічної оцінки внутрішніх систем управління, ризик-менеджменту, контролю 

тощо. Ефективність механізму багато в чому визначатиметься застосуванням 

розширеної системи моніторингу як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища страхової компанії. Відповідно, провідне місце в цьому процесі 

відводиться інформації, що випливає з такого[6]:  

- по-перше, організаційно-економічний механізм у загальному вигляді 

являє собою сукупність різноманітних процесів, послідовностей стану або 

частин деякої системи, порядку визначеної економічної діяльності;  

- по-друге, зв’язок між зазначеними складовими здійснюється й 

підтримується завдяки інформації. Аналіз відповідних інформаційних образів і 

визначає основу прийняття певних рішень. 

Організаційно-економічний механізм діятиме у межах певноїстрахової 

компанії даних щодо можливих напрямів ускладнення розвитку організації. 

Джерелом формування такої інформації є, з одного боку, результати аналізу 

зовнішнього середовища, виявлення пов’язаних з нею негативних тенденцій, з 

іншого – аналіз потенціалу страхової компанії й її діяльності, виявлення 

негативних внутрішніх тенденцій, слабких і сильних сторін страхової компанії. 

Далі зовнішні й внутрішні впливи утворюють деяке інформаційне поле, яке 

безпосередньо впливає на відповідні функціональні напрями організаційно- 

економічного механізму страхової компанії (рис. 2). 

Тобто можна визначити, що інформаційне поле організаційно-

економічного механізму ефективної діяльності страхової компанії – це 

сукупність певних складових, які визначаються сукупністю зовнішніх і 

внутрішніх впливів на різні функціональні напрями діяльності страхової 

компанії.Інформаційне поле організаційно-економічного механізму діяльності 

страхової компанії складається з інформаційних образів, що утворюються в разі 

різновидів моніторингу певних напрямів діяльності страхової компанії: 

моніторингу фінансового стану страхової компанії; нормативно-законодавчої 

бази; структурної організації й соціального моніторингу. Необхідно зазначити, 

що стійкою є тастрахової компанії, що може витримати граничний, 

максимальний рівень непередбачуваних втрат, при якому він зберігає стан 

ефективного функціонування. 

А стабільний розвиток, у свою чергу, означає спроможність страхової 

компанії з часом забезпечити зменшення даних втрат, належну швидкість їх 

подолання, створюючи цим можливості для досягнення та підвищення рівня 

стійкості.  

Результативність функціонування вищезазначеного механізму залежать 

також і від ступеня впорядкованості його елементів, їх взаємодії і 

спрямованості щодо досягнення поставленої мети.  
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Рис. 2. Інформаційне поле організаційно-економічного механізму 

діяльності банку[5, с. 173] 

 

Складовими блоками механізму є такі: суб’єкти, об’єкт, процес управління 

фінансовою стійкістю страхової компанії, який включає такі елементи[2, с. 

279]:  

а) методи управління (оцінка, планування, аналіз, контроль); 

б) інструменти управління.  

Перший блок механізму охоплюватиме суб’єктів управління, тобто 

відповідальних осіб чи груп осіб, органів регулювання, які уповноважені 

приймати управлінські рішення та вживати певні заходи щодо здійснення 

регулювання й контролю за всіма стадіями процесу управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії.  

Другий блок механізму вміщатиме об’єкт управління, яким є фінансова 

стійкість страхової компанії, що визначається через такі характеристики[6]:  

1) якість активів;  

2) рівень капіталізації, платоспроможності й ліквідності;  

3) якість зобов’язань;  

4) рівень прибутковості;  

5) якість управління активами й зобов’язаннями, капіталом, 

платоспроможністю, прибутковістю й ліквідністю;  

6) рівень чутливості страхової компанії до різних ризиків і якість 

управління ними. 
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Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії, він має специфічні особливості й на 

макроекономічному, і на мікроекономічному рівнях.  

Процес управління передбачатиме застосування певних методів, 

основними з яких є такі:  

1. Планування – визначає необхідність постановки цілей, визначення 

тактики та стратегії досягнення головної мети.  

2. Аналіз основних елементів, які визначають стійкий фінансовий стан.  

3. Оцінку й регулювання фінансової стійкості страхової компанії. Напрями 

оцінки фінансової стійкості: по-перше, пряме регулювання й обов’язкова 

оцінка; по-друге, саморегулювання й самостійна (ініціативна) оцінка.  

4. Контроль – перевірка відповідності одержаних результатів 

запланованим показникам, оптимальні значення цих показників сприяють 

підвищенню рівня фінансової стійкості страхової компанії.  

Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності 

страхової компанії має забезпечити[3, с. 225]: 

1. Ефективну взаємодію складових страхової компанії та їх орієнтацію на 

досягнення кінцевої мети; 

2. Раціональне використання всіх трудових ресурсів, що беруть участь у 

процесі діяльності, та підвищення їх продуктивності; 

3. Реалізацію системи заходів, що сприяють розширенню ініціативи, 

самостійності та відповідальності працівників страхової компанії за кінцеві 

результати його діяльності; 

4. Удосконалення методики та техніки підготовки і прийняття 

управлінських рішень; 

5. Розробку та впровадження системи показників ефективності 

функціонування об’єкта; 

6. Створення таких економічних умов, які дали б можливість виконувати 

програму розроблених заходів не шляхом адміністративного тиску, а головним 

чином за рахунок економічної зацікавленості всіх учасників процесу діяльності. 

Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності 

діяльності страхової компанії, враховуючи його структуру, є складною 

системою, і пропонується розуміти його як оптимальну сукупністю форм, 

структур, методів, засобів і функцій управління, яка має формувати через 

економічні важелі відносини механізму з зовнішнім середовищем із метою 

забезпечення цілеспрямованого оперативного регулювання діяльності за 

напрямами управління ефективністю для відповідності фактичного стану 

страхової компанії заданим параметрам. 

Роль у діяльності страхової компанії організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю є вагомою і тому вона має: 

– відповідати цілям і завданням діяльності страхової компанії. Це означає, 

що серед засобів впливу, які передбачається використовувати в управлінні, 

повинні бути такі, які можуть працювати на дані цілі; 

– формуватися не за чутливістю до засобів впливу кожної людини окремо, 

а за груповою динамікою. Це означає, що людину слід розглядати в певному 
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соціальному середовищі та в процесах можливих змін, які реально 

відбуваються при функціонуванні страхової компанії; 

– створити умови діяльності, які мають мотиваційну цінність. Умови, в 

яких працює людина, можуть бути або мотивом, або перешкодою для 

ефективної роботи. Механізм управління – це оточення людини, що створює 

відповідне її ставлення до роботи та функцій, до колег і керівництва; 

– орієнтуватися на визначені способи використання засобів управління, 

тобто методи управління. Засоби управління, які має в своєму розпорядженні 

керівництво, мають давати можливість використовувати найбільш ефективні 

методи управління; 

– мати потенціал свого вдосконалення і розвитку. Необхідно постійно 

проводити корегування механізму управління ефективністю діяльності 

страхової компанії, оскільки у зв’язку з обставинами відбуваються зміни 

системи цінностей, мотивів і інтересів, які не завжди є передбачуваними. Слід 

орієнтувати механізм управління на розпізнавання засобів впливу, що 

виникають, збагачення тих, що вже існують або їх заміну новими. Адже не 

можна вважати, що одного разу сформовані та знайдені засоби впливу надалі не 

зміняться; 

– визначати стиль управління, який не є індивідуальністю керівника. За 

багатьма своїми ознаками стиль управління формується відповідно до 

механізму управління, який визначає можливості використання тих чи інших 

методів управління; 

– спиратися на повноту та збалансованість засобів впливу. Це 

найважливіша умова ефективного використання механізму управління 

ефективністю діяльності страхової компанії. Спотворення засобів впливу 

зменшує ймовірність успішного управління. 

– дотримуватися принципу моральності. Засоби та методи управління 

можуть бути такими, що суперечать принципу моральності, наприклад, страх, 

шантаж, моральний тиск. 
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АНАЛІЗ РИНКУ LIFE ТА NON - LIFE СТРАХУВАННЯ В РІЗНИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ  

В статті наведено характеристику основних показників діяльності 

страхового ринку та проведено їх аналіз. Висвітлено вплив зовнішніх і 

внутрішніх ризиків на розвиток страхового ринку. Запропоновано перспективи 

розвитку страхового ринку.  

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові компанії, ризики. 

Розвиток світової страхової галузі повинен базуватись на чіткому 

розумінні реальних фінансових можливостей і ресурсів страхового ринку та 

національних економік, які склались під впливом кризових явищ.  Визначення 

перспективних сегментів страхових відносин та найбільш перспективних 

регіонів збуту страхових послуг є основою подальшого розвитку світової 

страхової галузі.  

Проблемам формування та розвитку страхування та страхового ринку в 

Україні присвячено низку наукових праць В. Альошина, В. Базилевича, О. 

Філонюка, В. Фурмана, С. Осадця, Р. Пікус, З. Шелудько та інших вітчизняних 

та іноземних економістів.  

Мета статті полягає в аналізі ринку life та non - life страхування в різних 

країнах світу. 

Вплив фінансової кризи на страхову галузь проявився, перш за все, в 

результаті її зв’язку з фондовим ринком та банківською системою. Так, у межах 

відносин страховиків з фондовим ринком можна зазначити, що починаючи з 

2008 р. [1, с. 147], у страхових компаній відбулось зниження дохідності і 

ліквідності інвестицій, винагород за управління активами та обмежився доступ 

до інвестиційних ресурсів. Вплив проблем банківського сектора на страхові 

компанії світу проявився переважно в розрізі обмеження доступу страховиків 

до фінансових ресурсів, акумульованих на депозитах в проблемних банках, та 

зменшення обсягів реалізації страхових продуктів через банківські канали 

продажу. Результатом даної ситуації стало зменшення інвестиційних доходів 

страховиків (особливо лайфових компаній) та нестача грошових коштів, 

необхідних для задоволення взятих страховиками на себе зобов’язань. 

Наступним фактором, який вплинув на розвиток міжнародного страхового 

ринку, виступило загальне зниження економічної активності і, як результат, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
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зниження попиту на страхові послуги та зменшення обсягів премій. Негативний 

вплив на фінансові результати страхових компаній у 2008 році, крім 

нестабільної економічної ситуації, спричинили надзвичайно високі збитки від 

природних катастроф (застраховані збитки склали 53 млрд. дол.) та збитки, 

спричинені діяльністю людини (7,7 млрд. дол.) [2; 3].  

В той же час рівень втрат страхової галузі внаслідок фінансової кризи був 

нижчим, ніж у багатьох інших галузях і сферах економіки.  Більшість страхових 

та перестрахових компаній сформували досить консервативні інвестиційні 

портфелі, тому, незважаючи назначний рівень збитковості в економіці та 

нестабільність фінансового ринку у 2008 році, вони не понесли катастрофічних 

втрат [5, с. 301].   

Закордонні фахівці зазначають, що рівень втрат міг би бути ще нижчим 

при наявності у страхових компаній ефективної системи ризик-менеджменту. 

Але більшість спеціалістів не поділяє таку оптимістичну думку. Як свідчать 

дані опитування, проведеного MunichReinsuranceAmericaInc., серед 40 

керівників страхових компаній у США щодо найбільшзагрозливих зовнішніх 

чинників у 2009 році 85 % респондентів визначили, що найбільше їх турбує 

слабкий стан економіки. Другою за ступенем впливу проблемою є низькі 

процентні ставки і дохід на капітал,  це відзначили 41 % опитуваних. Вагомим 

фактором є також негативний вплив державного регулювання, який визначили 

23 % респондентів [4].   

В іншому дослідженні, яке проводилось Ernst&Young,  більше ніж 100 

аналітиків визначали 10 найголовніших негативних факторів для страхової 

галузі на 2018 рік [6, с. 32; 7]. Основною загрозою визначено фінансову кризу, 

яка сильно зачепила страхову галузь, і навіть при стабілізації економіки її 

наслідки будуть відчуватися ще довго, докризові темпи зростання страхового 

ринку зможуть відновитися тільки через десять років. Що ж стосується другого 

і третього за впливовістю факторів,  то ними відповідно визначено 

недосконалість процесів моделювання страхових ризиків та регулятивне 

втручання (наприклад, необхідність підготовки компаній до впровадження 

Solvency II) [7].  

Аналізуючи вплив фінансової кризи на страхову галузь, необхідно 

зазначити, що економічний спад мав різні наслідки для страхового та 

перестрахового ринків, для ринків life та non-life страхування, а також в межах 

кожного з цих ринків – залежно від регіонального розміщення та рівня 

розвитку економіки країни. Перш за все, фінансова криза негативно вплинула 

на зростання страхових премій. За даними SwissRe, загалом у світі номінальний 

обсяг страхових премій за 2017 рік досяг 4270 млрд. дол. (або 2903 млрд. євро), 

відповідний показник 2018 року складав 4128 млрд. дол. Темп приросту 

страхових премій за період знизився і склав 3,4 %, тоді як у 2018 році його 

значення становило 11,2 % [4].  

Незважаючи на зростання номінального розміру страхових премій, 

розрахунок реальних (скоригованих на зміну валютних курсів) сум премій 

показав їх загальне скорочення у світі на 2 %. Зменшення реального розміру 

страхових премій на світовому ринку останній раз спостерігалося у 1980 році  
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В розрізі основних видів страхування реальні страхові премії за 2018 рік 

зменшились на 3,5 % у life страхуванні та на 0,8 % у non-life страхуванні. Таке 

зменшення було спричинене спадом на страхових ринках розвинених країн. У 

країнах, що розвиваються, навпаки, відбулось зростання розміру премій за 

обома видами страхування (табл. 1) [4; 5, с. 78]. 

Таблиця 1. Темпи зміни реальних страхових премій, у % [5, с. 78] 
Група країн Вид страхування 

life страхування non-life страхування всього 

2008 р. 2010 р. 2008 р. 2010 р. 2008 р. 2010 р. 

Індустріальні 

країни 

-5,3 4,7 -1,9 5,3 -3,4 3,4 

Країни, що 

розвиваються 

14,6 6,7 7,1 9,7 11,1 14,5 

Всього -3,5 4,3 -0,8 8,0 -2,0 5,2 

 

Найсуттєвіше скорочення страхових премій, а саме на 5,3 %, відбулось в 

індустріальних країнах у life страхуванні, що пояснюється значною прив’язкою 

до ринку акцій в цих країнах та збитками від операцій страхування з 

одноразовою премією. Найбільш стрімке зменшення премій відбувалось у 

другій половині 2008 року в результаті фінансової кризи. В країнах, що 

розвиваються, в цей період також відбувся спад у страхуванні життя, проте в 

цілому за 2008 рік у цій групі країн рівень зростання ринку досяг майже 15 %, 

перевищивши середньорічний показник зростання за 2008-2017 роки [6, с. 9].  

Найбільш значне падіння рівня премій life страхування відбулось у 

Західній Європі, зокрема у Великобританії (–25,7 %), Ірландії (–31,5 %), Італії 

(–11,2 %), Франції (–10,6 %) [4], оскільки у цих країнах розповсюдженими є 

страхові продукти з одноразовими преміями. Стійкими виявились ринки, на 

яких переважають регулярні премії.  

Стрімкий ріст премій life страхування у Центральній і Східній Європі був 

визначений надзвичайно високим їх ростом у Польщі (52,8 %), що знівелювало 

скорочення обсягу премій в інших країнах даного регіону [4].  

Зміна обсягу премій з non-life страхування в 2017 році була менш 

кардинальною, ніж на ринку life страхування.  

В цілому на світовому ринку скорочення премій non-life страхування 

склало -0,8 %, при цьому в індустріальних країнах дане зменшення становило –

1,9 %, а в країнах, що розвиваються, спостерігалось підвищення обсягів премій 

non-life страхування на 7,1 % порівняно з 2016 роком. Зміну розміру премій 

non-life страхування за регіонами світу в 2018 р. почала покращуватися, так в 

2011 р. вона збільшись майже втричі у порівняні з 2013р. Life страхування після 

кризи в 2009 р. почало стрімко набирати обертів у странах Східної Європи – 

зросло на 18,9% у порівнянні з 2010 р [7]. 

Найбільший спад у non-life страхуванні у 2018 році відбувся у США, а 

загалом скорочення премій за даним видом страхування було характерне для 

усіх індустріальних регіонів.  

На ринках, що розвиваються, у 2015-2017 рр.зростання продовжилось, але 

порівняно з 2007 роком його темпи уповільнились у всіх країнах цієї групи, 
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крім Латинської Америки. Найбільш низькі темпи росту у 2016 році були 

характерні для країн Центральної і Східної Європи, оскільки на них значно 

впливає динаміка змін у Західній Європі.  

З огляду на особливості функціонування страхового і перестрахового 

ринків, вплив фінансової кризи на них був різним. На ринку non-life 

перестрахування прогнозувалось зростання тарифів внаслідок обвалу на ринку 

цінних паперів і зниження дохідності інвестиційних портфелів. Насправді ж, на 

європейському страховому ринку значного зростання вартості перестрахування 

не спостерігалося. У США, навпаки, відбувся стрибок в ціні за послугу 

перестрахування, особливо в регіонах з підвищеним ступенем ризику. Тарифи 

на перестрахування зросли в середньому на 15-25 %, а за регіонами – від 5 до 

30 % залежно від практики виплати страхових відшкодувань [1, с. 146]. Проте 

така ситуація виникла не тільки через погіршення фінансової ситуації, а і 

внаслідок надзвичайно високих збитків від природних катастроф і катастроф, 

викликаних діяльністю людини.  

Всупереч очікуванням, що зростання вартості перестрахування та 

зменшення капіталу страховиків внаслідок покриття збитків призведе до 

зростання вартості первинного страхування, не відбулося. На страховому ринку 

спостерігалося посилення конкуренції, оскільки внаслідок уповільнення 

розвитку економіки зменшився обсяг об’єктів страхування, через це страховики 

не могли підвищувати страхові тарифи. Зростання тарифів спостерігалося лише 

у деяких країнах і за окремими видами страхування. Незважаючи на те, що спад 

економіки припинився, її відновлення ще не відбулося. За прогнозами, 

довгострокові наслідки економічного спаду будуть утримувати страхові тарифи 

від зростання принаймні до 2017 року [2].  

Загалом на первинному страховому ринку страхові компанії значно 

обмежені в інструментах впливу на формування вартості своїх послуг, 

основною сферою регулювання рівня прибутковості має стати андерайтинг.  

На відміну від non-life страхування [4], на страховому і перестраховому 

ринках у галузі life страхування спостерігалися однакові тенденції. Загальне 

зниження попиту на традиційні послуги life страхування внаслідок кризи 

зменшило розмір страхових ставок та скоротило обсяги продажу даного виду 

страхового продукту. Відповідно знизився і розмір перестрахових премій. Крім 

того, збереглася тенденція, характерна для останніх кількох років щодо 

зменшення частки страхових ризиків, що передаються на перестрахування 

страховою компанією з life страхування. Наприклад, у США в 2016 році 

страховими компаніями було передано на перестрахування 35,2 % суми 

отриманих премій по life страхуванню, у 2017 році цей показник відповідно 

складав 36,1 %.  

На ринку life страхування перестрахові компанії є такими ж страховиками 

і підпадають під вплив аналогічних факторів, що і первинні страховики. Це 

також пояснює спільність тенденцій первинного і перестрахового ринку у life 

страхуванні. Водночас становище перестрахових компаній є порівняно 

сильнішим. Спектр однотипних послуг перестрахових компаній є значно 

вужчим, ніж у первинних страховиків, що дозволяє знизити вплив 
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волатильності ринку. Крім того, багато компаній здійснюють перестрахування з 

різних видів страхування, тобто мають можливість диверсифікувати ризики. 

Також перестрахові компанії мають змогу формувати більш консервативні 

інвестиційні портфелі.  

В цілому компанії, що займаються life страхуванням, найбільше 

постраждали від фінансової кризи. Відносно сильніше становище 

перестрахових компаній може стати одним із джерел для подальшого розвитку 

цього сектора страхового ринку, оскільки загальне скорочення капіталу 

компаній life страхування може викликати підвищення їх попиту на послуги 

перестрахування. Іншим напрямком підтримання і розширення діяльності 

компаній lifeстрахування є пошук нетрадиційних ризиків, не пов’язаних 

безпосередньо зі страхуванням на випадок смерті та пенсійним страхуванням.  

Зменшення прибутковості страхових компаній та рівня їх капіталізації 

призвело до значного зниження платоспроможності компаній як у life, так і в 

non-life страхуванні. З метою розподілу відповідальності між окремими 

компаніями і зниження їх власних ризиків, а також підвищення здатності 

розраховуватися за зобов’язаннями перед страхувальниками, страхові компанії 

в період кризи почали частіше використовувати синдиковане страхування і 

перестрахування.  

Отже, фінансова криза зробила відчутний негативний вплив на діяльність 

страхових компаній та розвиток світового страхового ринку. Це проявилося у 

падінні обсягів премій, зниженні платоспроможності та рентабельності 

страхової діяльності. Загалом, основним результатом фінансової кризи для 

страхових і перестрахових компаній стало підвищення уваги до процесів 

ціноутворення та андерайтингу з метою збереження капіталу. 
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На сьогоднішній день зростає відкритість економіки України та 

відбувається послідовна її інтеграція у світове господарство, що вимагає 

досягнення належного рівня її фінансової безпеки. Страхова діяльність є 

важливою складовою сучасної ринкової економічної системи та здійснює вплив 

на фінансову, інвестиційну, виробничу та інші сфери національної економіки. 

Крім того, вітчизняні страховики функціонують в умовах мінливості 

зовнішнього середовища, яке на сьогодні характеризується елементами 

поглиблення фінансової кризи та внутрішнього – неналежним управлінням 

страховим бізнесом. У зв’язку з цим, завдання підтримання належного стану 

фінансової безпеки страхових компаній є важливим та актуальним, що 

зумовлює необхідність його аналізу і оцінки.   

Дослідженню методик визначення стану фінансової безпеки страхового 

ринку, суб’єктів господарювання, в тому числі. страхових компаній, 

присвячено роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: 

О.Барановський [2], І.Бланк[3], Т. Васильців [4], К.Горячева [5], А.Єрмошенко 

[6], М.Єрмошенко [7], О. Жабинець [8], О.Барановський [2], Т. Васильців [3], 

М.Єрмошенко [7] в своїх працях розглядають методики аналізу і оцінки 

фінансової безпеки страхового ринку, як складової національної економічної 

безпеки відповідно до Методики розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затвердженої Наказом Міністерства економіки [1]. О.Жабинець [8] 

проводить аналіз та оцінку перестрахування як одного з індикаторів фінансової 

безпеки ринку страхових послуг. І.Бланк [3], К.Горячева [5] досліджують 

методичні підходи до визначення стану фінансової безпеки на рівні суб’єктів 

господарювання, в основному, підприємств.   

В той же час, питання формування методики аналізу і оцінки стану 

фінансової безпеки страхових компаній, не знайшли достатнього відображення 

в науковій літературі та є недостатньо розробленими. Варто відзначити 
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напрацювання А.Єрмошенко [6] у цій сфері, яка пропонує певну сукупність 

показників для визначення рівня фінансової безпеки страхових компаній.  

Мета статті – дослідження запропонованих у літературі методик аналізу і 

оцінки стану фінансової безпеки суб’єктів господарювання і страхових 

компаній та формування на цій основі власної методики, яка враховуватиме 

специфіку страхової діяльності та сприятиме ефективному управлінню 

фінансовою безпекою страховиків.    

У вітчизняній фінансово-економічній літературі поки що немає єдиного 

підходу до аналізу і оцінки фінансової безпеки страхових компаній. Це, 

насамперед, стосується вибору системи показників, що її характеризують та 

методичних підходів до їх визначення, які б враховували специфіку 

страхування.   

І.Бланк пропонує стан фінансової безпеки оцінювати набором таких 

коефіцієнтів: оцінки фінансової сталості підприємства; оцінки 

платоспроможності (ліквідності); оцінки оборотності капіталу; оцінки 

рентабельності [3]. Такий підхід певною мірою характеризує ступінь фінансової 

безпеки з позиції захисту фінансових інтересів, втой же час, є занадто вузьким 

для його системної та комплексної оцінки, оскільки не містить рекомендацій 

щодо аналізу та оцінки можливих загроз фінансовій безпеці, крім того, багато 

показників призначені для суб’єктів господарювання матеріальної сфери і не 

можуть бути використані страховими компаніями.   

В.Назаров ототожнює поняття фінансової сталості та фінансової безпеки і 

пропонує їх оцінку здійснювати на основі відповідних показників, що є 

недопустимим.   

Фахівці розглядають фінансову безпеку підприємства як складову його 

економічної безпеки і пропонує ресурсно-функціональний підхід, який є дуже 

широким, оскільки, її оцінка зводиться до оцінки ефективності використання 

ресурсів підприємства.  

У своїх працях А.Єпіфанов та О.Пластун пропонують скористатися 

традиційними методиками прогнозування кризи та банкрутства, широко 

представленими у фаховій літературі, крім того, наводять свої власні методики 

діагностики кризових явищ з метою оцінки фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання, фактично ототожнюючи діагностику банкрутства та оцінку 

фінансової безпеки.  

Рекомендації щодо аналізу фінансової безпеки саме страхових компаній 

наведено у роботі Є.Єрмошенко, яка пропонує її оцінювати на основі якісної 

характеристики конкурентної позиції страхової компанії. Кількісний підхід, на 

думку Є.Єрмошенко, як система показників для аналізу діяльності страхових 

компаній в контексті забезпечення їхньої фінансової безпеки, має базуватись на 

наступних критеріях: 1) фінансової стійкості та платоспроможності; 2) 

ефективності діяльності страховика [6]. Знову ж таки йдеться про оцінку 

фінансового  стану страхових компаній і не враховується аналіз і оцінка 

можливостей їх розвитку, розширення страхового портфеля, загроз фінансовій 

безпеці в результаті зловживань страхувальників.  
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Проведене дослідження методичних підходів до аналізу і оцінки стану 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання загалом, та страхових компаній, 

зокрема, свідчить, що їм притаманні певні недоліки, а саме: більшість методик 

призначені для суб’єктів господарювання матеріальної сфери; сукупність 

показників є неповною; в ряді методик проводиться розрахунок показників, що 

характеризують безпосередньо фінансовий стан суб’єктів господарювання на 

певний момент чи за певний період часу, а не його фінансову безпеку, аналіз і 

оцінка якої повинна бути націлена на перспективу, на визначення його 

захищеності від загроз на даний момент часу і в майбутньому, здатності до 

розвитку та збільшення ринкової вартості; не враховується ймовірнісний 

характер страхової діяльності.  

На нашу думку, стан фінансової безпеки страхових компаній повинен 

визначатись виходячи зі стану фінансової безпеки її функціональних 

складових: фінансової безпеки страхових операцій, фінансової безпеки 

перестрахових операцій, податкової безпеки, інвестиційної безпеки (фондова 

складова, банківська складова, безпека іншої інвестиційної діяльності), безпеки 

фінансування.  

Фінансова безпека страхових операцій є визначальною складовою 

фінансової безпеки страховика та, в свою чергу, характеризується: 

платоспроможністю за страховими операціями; ризикованістю страхових 

операцій; ефективністю страхових операцій; ступенем зловживань 

страхувальників.  

Аналіз платоспроможності страхових компаній здійснюється за 

допомогою показника «запас платоспроможності», шляхом порівняння 

фактичного та нормативного його значення.   

Крім того, для аналізу і оцінки платоспроможності за страховими 

операціями доцільно використовувати такий показник як рівень страхових 

виплат, який розраховується як відношення виплат страхових відшкодувань до 

зібраних страхових премій. Його доцільно розраховувати також в розрізі видів 

страхування.  

Показниками, які можна використовувати для характеристики 

платоспроможності за страховими операціями, а отже і стану фінансової 

безпеки страхової діяльності є рівень недоотримання ризикової премії, 

ризикової надбавки та нетто-премії, у зв’язку з тим, що фактичні значення 

випадкових величин збитку (страхових відшкодувань) можуть відрізнятися від 

прогнозованих, оскільки при розрахунку величини страхової премії 

використовують не праву границю довірчого інтервалу для ймовірності 

настання страхового випадку, а відносну частоту, а також не враховують обсяг 

генеральної сукупності. Чим вищим є рівень недоотримання страхових премій, 

тим більшій загрозі неплатоспроможності піддається страхова корпорація і тим 

нижчим є рівень її фінансової безпеки.  

Виходячи із загрози банкрутства страховика та враховуючи особливості 

страхової діяльності, запропонуємо підхід на основі теорії розорення, згідно 

якого фінансовою безпекою страхової компанії називається такий стан 

грошових ресурсів на момент часу, при якому ймовірність розорення завжди 
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залишатиметься нижчою деякого наперед визначеного критичного рівня, а 

рівень фінансової безпеки страхової діяльності визначається ймовірністю її 

нерозорення.  

Для страхових компаній важливо спрогнозувати максимально точне 

значення очікуваних страхових виплат, значні відхилення фактичної їх суми від 

очікуваної негативно характеризують стан фінансової безпеки страхових 

операцій та можуть бути причиною неплатоспроможності страховика.  

Коефіцієнт варіації показує наскільки близько знаходяться значення 

очікуваних виплат до їх середнього очікуваного значення. Для забезпечення 

належного стану фінансової безпеки страхової компанії його величина повинна 

бути не більшою за одиницю.  

Важливе місце у визначенні стану фінансової безпеки страхових компаній 

займає аналіз зловживань страхувальників, що лежить в основі розробки 

заходів щодо їх уникнення або зниження їх числа. Ступінь зловживань 

страхувальників доцільно визначати абсолютними та відносними показниками.  

Абсолютні показники зловживань страхувальників: кількість сукупних 

зловживань страхувальників за певний період часу; кількість своєчасно (до їх 

оплати) виявлених зловживань страхувальників при поданні запитів на 

відшкодування збитків за певний період часу; кількість несвоєчасно виявлених 

(після їх оплати) зловживань страхувальників при поданні запитів на 

відшкодування збитків за певний період часу; кількість значних (критичних) за 

обсягами виплат зловживань страхувальників при поданні запитів на 

відшкодування збитків за певний період часу. Значними (критичними) можна 

вважати зловживання, величина відшкодування за якими перевищує деяку 

задану страховиком суму.вказаних абсолютних показників до загального числа 

поданих запитів за певний період часу.   

Слід відзначити, що наведені показники для характеристики безпеки 

страхової діяльності в основному призначені для внутрішніх користувачів 

аналізу – менеджерів страховика.   

Ефективність страхових операцій можна оцінити на основі показників: 

обсягу зібраних страхових премій, величини та рівня прибутків страховика, 

віддачі і рентабельності власного та сукупного капіталу страховика.  

Фінансова безпека перестрахових операцій може включати фінансову 

безпеку операцій з передачі ризиків перестраховикам та операцій з прийняття 

ризиків на перестрахуваня.  

Обсяг та рівень перестрахування є специфічними показниками фінансової 

безпеки, які притаманні лише страховим компаніям. Передача частини ризику 

від одного страховика до іншого означає вирівнювання страхових сум, яке веде 

до оптимізації та збалансування страхового портфеля, а, отже – до підвищення 

платоспроможності страховика при здійсненні страхових операцій і 

покращення стану його фінансової безпеки. В той же час, наявність 

перестрахування породжує загрози, пов’язані з можливістю зловживань 

перестраховиками, їх ненадійністю, неплатоспроможністю та, зрештою, 

банкрутством.  
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Основними показниками, що характеризують стан перестрахової складової 

фінансової безпеки страхових компаній є: обсяги премій, переданих на 

перестрахування; частка перестрахування у валових страхових преміях; частка 

перестрахування у страхових преміях, отриманих від страхувальників; 

структура перестрахування в розрізі внутрішнього і зовнішнього 

перестрахування; структура перестрахування в розрізі видів страхування; 

обсяги отриманих виплат від перестраховиків; рівень виплат у перестрахуванні.  

Стан податкової безпеки характеризується величиною податкового 

навантаження та мінливістю податкового законодавства стосовно страхової 

діяльності. Серед кількісних показників, що характеризують стан податкової 

безпеки страховика слід виділити: відношення податкових платежів до 

загального обсягу зібраних страхових премій; відношення податкових платежів 

до різниці між загальним обсягом зібраних страхових премій та здійснених 

страхових виплат; відношення податкових платежів з податку на прибуток до 

чистого прибутку.  

Стан безпеки фінансування доцільно вимірювати показниками, які 

характеризують структуру капіталу. Варто відзначити, що безпека 

фінансування характеризується також достатністю сплачених статутних фондів 

та відповідністю їх величини вимогам законодавства.  

Стан безпеки інвестиційної діяльності можна виміряти ступенем 

диверсифікації інвестицій та ефективністю інвестиційної діяльності, яка 

характеризує здатність до розвитку страхової компанії.  

Ступінь диверсифікації інвестицій, в свою чергу, визначається в розрізі 

коштів страхових резервів, власного та залученого капіталу, і характеризується: 

питомою вагою матеріальних, нематеріальних та фінансових інвестицій в 

загальній сукупності інвестованого капіталу; питомою вагою довгострокових та 

короткострокових інвестицій в сукупній вартості інвестицій; для інвестицій в 

цінні папери – питомою вагою в сукупній вартості фінансових інвестицій: в 

державні та корпоративні цінні папери; в окремі види цінних паперів - акції, 

облігації, іпотечні сертифікати; інвестицій в цінні папери вітчизняних та 

іноземних емітентів; довгострокових та короткострокових інвестицій; в цінні 

папери одного емітента; питомою вагою коштів на банківських депозитах та, 

зокрема в проблемнихбанках, в сукупній вартості фінансових інвестицій; для 

коштів страхових резервів - дотриманням визначених законодавством 

обмежень.  

Висновки. Проведене дослідження методик аналізу і оцінки стану 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання та страхових компаній, 

наведених у науковій літературі, дозволило виявити кілька основних підходів 

до їх здійснення: на основі аналізу і оцінки фінансової сталості; показників 

фінансового стану; ефективності використання фінансових ресурсів суб’єкта 

господарювання; за допомогою методів прогнозування настання кризових явищ 

в діяльності суб’єктів підприємництва. На основі проведеного аналізу виявлено 

недоліки, притаманні даним методикам. Доповнено сукупність показників, що 

характеризують стан фінансової безпеки страхових компаній в розрізі її 

функціональних складових. Обґрунтовано, що фінансова безпека страхових 
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операцій є визначальною складовою фінансової безпеки страховика. В основу її 

оцінки покладено такі характеристики: платоспроможність за страховими 

операціями; їх ризикованість та ефективність; портфельний ризик страховика; 

ступінь зловживань страхувальників.  
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В статті розглянуто кредитоспроможність банку-позичальника і здійснено 

систематизацію її визначальних факторів. Виділено блок нефінансових якісних 

факторів оцінки кредитоспроможності. Визначено склад фінансових 

кількісних факторів, що мають ураховуватися під час оцінки 

кредитоспроможності банку-позичальника. 

Ключові слова: банк, кредит, банківська система, міжбанківський кредитний 

ринок. 

Сучасний стан міжбанківського кредитного ринку України зумовлений 

деструктивним впливом політичних, соціальних та економічних факторів, що 
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спричинює виникнення перманентних кризових явищ, невизначеність рівня 

кредитоспроможності банків-позичальників та зростання загрози їх 

банкрутства. 

Це обумовлює необхідність формування такого підходу до оцінки 

кредитоспроможності банків-позичальників, що враховує всі фактори, які 

змінюють її рівень, та володіє значним потенціалом щодо раннього виявлення 

проблемних міжбанківських кредитів та попередження їх виникнення. 

Фундаментальним положенням теорії кредитного ринку в цілому та МКР, 

зокрема, присвячено роботи зарубіжних та вітчизняних вчених У. Альпімова, К. 

Бейна, М. Будніка, В. Васильєвої, В. Венгера, Н. Волгіної, С. Ентоні, Ч. Еуна, Є. 

Жукова, О. Іваницької, В. Іванова, Д. Коваленка, Л. Кролівецької, В. Лагутіна, 

О. Луданова, Д. Мадури, С. Маслєнкова, Б. Рєсніка, Р. Роберста, П. Рогінка, Ж. 

Роше, М. Санталової, П. Серкю, С. Суворова, Дж. Тіроля Х. Фреікаса, Дж. 

Хорхе, П. Хоуелса. 

Метою статті є розглянути кредитоспроможність банку-позичальника і 

здійснити систематизацію її визначальних факторів. 

Джерелом індивідуального кредитного ризику під час здійснення 

міжбанківських кредитних операцій є окремий банк-позичальник, в об’єднанні 

міжбанківських кредитів у портфель генерується портфельний кредитний 

ризик. Визначення рівня індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку 

кредитоспроможності окремого банку-позичальника, тобто його індивідуальної 

спроможності в повному обсязі та своєчасно виконати взяті на себе 

зобов’язання. 

Зважаючи на мету статті, необхідним є уточнення сутності поняття 

«кредитоспроможність банку-позичальника». Із самого початку варто 

зауважити, що дослідження поняття, як свідчить аналіз наукової літератури, 

проводиться недостатньою мірою й основна увага вчених приділяється поняттю 

«кредитоспроможність позичальника» як клієнта банку. Тому вважаємо за 

доцільне дослідити наявні підходи до визначення поняття 

«кредитоспроможність позичальника» і сформувати на цій основі авторське 

розуміння «кредитоспроможність банку-позичальника». 

Поняття «кредитоспроможність», перші визначення якого з’являються в 

працях з класичної політекономії А. Сміта, Д. Рікардо, Н. Бунге, у пізніших 

наукових розробках трансформувалось під впливом економічного середовища, 

у якому функціонують кредитні установи, розвитку кредитної діяльності й 

удосконалення та ускладнення її інструментарію. Наразі слід зауважити, що в 

зарубіжних наукових працях поняття «кредитоспроможність» як таке 

практично не виділяється й не досліджується, більш розповсюдженим є поняття 

«кредитний аналіз», «аналіз прийняття кредитних рішень» тощо.  

У вітчизняній науковій літературі ведуться значні дослідження поняття 

«кредитоспроможність», утім, незважаючи на значний науковий доробок у цій 

сфері сталого його визначення, не сформовано. 

Насамперед, кредитоспроможність позичальника означає наявність в 

останнього передумов для одержання кредиту, що визначають його здатність 

залучати кредитні кошти, на підставі визначення якого приймається рішення 



 

159 

 

про видачу кредиту. Наразі, у визначенні поняття кредитоспроможності 

позичальника, на нашу думку, недоцільно конкретизувати передумови 

отримання кредиту, до яких різні автори відносять «економічне становище 

компанії, її надійність, наявність ліквідних активів, можливість мобілізації 

фінансових ресурсів» [1]; «грошові кошти, що генеруються підприємством у 

ході звичайної діяльності» [2]; «фінансово-економічний потенціал»; 

«сукупність фінансових і матеріальних можливостей» [3] тощо. 

Очевидно, що всі необхідні передумови для отримання позичальником 

кредиту врахувати у визначенні неможливо, а виділити ключові, найважливіші, 

з точки зору впливу на здатність позичальника виконувати зобов’язання перед 

банком-кредитором досить складно, зважаючи на специфічні особливості 

позичальників, операційних фінансових інструментів, що лежать в основі 

кредитної операції, мінливість середовища тощо. Разом з тим, поняття 

«кредитоспроможність» можна визначити як здатність позичальника до певних 

дій, причому домінуючим є підхід, що це здатність отримати кредит і 

повернути його.  

Ми погоджуємось з тим, що кредитоспроможність банку-позичальника має 

визначатись як його спроможність отримати кредитні кошти і здатність 

повернути їх відповідно до умов, визначених договором. 

На нашу думку, недоцільним є вводити у визначення уточнення щодо сум і 

строків погашення кредиту, адже ці та інші важливі елементи формалізовані 

кредитним договором і будь-яке невиконання його умов може свідчити про 

зростання рівня індивідуального кредитного ризику і погіршення або втрату 

кредитоспроможності. 

З іншого боку, кредитоспроможність позичальника, що є дуже важливим, 

це його здатність своєчасно і в повному обсязі повернути кредит відповідно до 

умов кредитного договору. Тому вважаємо за доцільне включити у визначення 

факт того, що позичальник має забезпечити здатність виконувати зобов’язання 

за кредитною угодою перед банком-кредитором, незважаючи на вплив факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Підсумовуючи вищезазначене, у даному дослідженні базове поняття 

«кредитоспроможність банку-позичальника» будемо визначати як його  

спроможність отримати кредитні кошти і здатність повернути їх відповідно до 

умов, визначених договором, зважаючи на вплив факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Узагальнивши напрацювання науковців із даної тематики, вважаємо за 

доцільне до складу фінансових кількісних факторів, що мають ураховуватися 

під час оцінки кредитоспроможності банку-позичальника, включати: 

− рівень капіталу, що має банк-позичальник, й обсяги фінансових ресурсів, 

які знаходиться в його розпорядженні умовно-постійно; 

− якість портфелю активів і розмір ризиків, пов’язаних з їх можливим 

неповерненням, унаслідок чого, через порушені грошові потоки, банк-

позичальник не виконає зобов’язання вчасно; 
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− якість ресурсів з точки зору їх вартості, мінливості, диференціації, 

керованості, та розмір ризиків, пов’язаних з тим, що банк-позичальник через 

погіршення їх якості і значні відтоки не виконає зобов’язання вчасно; 

− рівень рентабельності для визначення того, наскільки стабільно 

діяльність банку-позичальника є прибутковою до вирахування витрат за 

можливими ризиками й після. Чим більше значення показників – тим чіткіше 

спланована прибуткова діяльність банку-позичальника. Порівняння поточної і 

накопичуваної рентабельності надає можливість відслідкувати динаміку в 

діяльності банку-позичальника; 

− рівень ліквідності банку-позичальника з точки збалансованості ресурсної 

бази та активів за строками й сумами та його можливості своєчасно виконати 

прийняті зобов’язання, у тому числі з міжбанківського кредитування; 

− стресостійкість, під якою розуміємо вразливість банку-позичальника до 

кризових явищ, зокрема, наскільки він в змозі покрити збитки; провести 

реструктуризацію заборгованості; своєчасно виконати зобов’язання перед 

клієнтами внаслідок можливого відтоку депозитної бази, зниження якості 

портфелю активів, зміни грошових потоків від погашення заборгованості.  

Ці фактори мають можливість кількісної оцінки та формалізуються в 

узагальнені показники з використанням відповідного аналітичного 

інструментарію. Крім фінансових факторів, вважаємо обов’язковим включати 

до систем оцінки кредитоспроможності банків-позичальників блок 

нефінансових якісних факторів: 

− фінансова незалежність банку-позичальника, що визначає його здатність 

реалізовувати самостійну політику та стратегію. Для даної групи факторів в 

якості індикаторів її рівня пропонуємо включати концентрацію за операціями з 

клієнтами, в тому числі пов’язаними особами; входження банку в фінансово-

промислові групи або інші господарські об’єднання;  

− склад та стабільність власників, індикаторами яких є резидентність 

капіталу, форма власності, фінансові можливості та їх ділова репутація; 

− керівний склад банку та його стабільність, індикаторами яких є ділова 

репутація керівництва, відносини між керівниками, стабільність складу 

керівних органів, наявність досвіду та достатнього рівня компетентності в 

управлінні банком; 

− репутація банку, індикаторами характеристики якої виступають кредитна 

історія банку-позичальника з банком-кредитором, іншими банками, на ринку 

боргових цінних паперів; позиція на МКР; інформація про санкції, накладені на 

банк-позичальник, та заходи впливу, застосовані до нього; 

- наявність інформації про судові позови до банку тощо; 

- транспарентність діяльності банку-позичальника, що пропонуємо 

визначати за якістю його фінансової звітності та якістю аудиторів, наявність 

рейтингів (національних та/або міжнародних); 

- бізнес-модель банку, якість якої пропонуємо визначати за рівнем 

географічної диверсифікованості, диверсифікованості видів діяльності, 
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клієнтської бази і продуктового ряду, політики капіталізації, стабільності 

фінансування, стратегії зростання активів, стабільності рівня доходів. 

Отже, базове поняття «кредитоспроможність банку-позичальника» 

запропоновано визначати як його спроможність отримати кредитні кошти і 

здатність повернути їх відповідно до умов, визначених договором, незважаючи 

на вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ. Фактори, що мають 

ураховуватися в оцінці кредитоспроможності банку- позичальника, 

запропоновано за джерелами їх походження поділяти на зовнішні і внутрішні.  

У свою чергу, зовнішні поділяються на дві групи: пов’язані з діяльністю 

банку-позичальника і забезпеченням повернення міжбанківського кредиту 

(прямого впливу) і пов’язані з ринковим і системним середовищем, у якому 

відбувається діяльність банку-позичальника (непрямого впливу). 

Внутрішні фактори визначаються параметрами операційних фінансових 

інструментів і ступенем концентрації на міжбанківському ринку (прямого 

впливу) і пов’язані з параметрами банку-кредитора цільової і ресурсної груп 

(непрямого впливу). 
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Стратегія – це складне різнобічне системне поняття, що включає  вибір 

основних напрямків його розвитку, визначення довгострокових цілей банку, і 

план заходів з реалізації поставлених цілей, спрямована на покращення позицій 

банку на ринку, якісне і вчасне задоволення потреб клієнтів у послугах з 

урахуванням інтересів банку [1]. 

Недостатній рівень дослідження даної проблематики, актуальність та 

необхідність вирішення проблем, зумовили вибір теми статті. Важливим 

єаналіз діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» і формування конкурентної стратегії 

лідера на банківському ринку Україниза рахунок надання автоматизованих 

банківських послуг світового класу якості при масовому рівні доступності на 

всій території України. 

Мета зазначеної статті полягає в вивченні структури конкурентної 

стратегії комерційного банку на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк», а також 

стратегічного управління конкурентних пропозицій на депозитному та 

кредитному ринках. 

Проведений аналіз стратегічного управління конкурентними пропозиціями 

ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному(депозитному) та кредитному ринках 

показав, що в умовах лідерства на банківському ринку України та тотального 

поширення інфраструктури банку по території України, банк 

впроваджуєстратегію мінімізації ризику необґрунтованого залучення ресурсів 

неоптимальної вартості та стратегію «унікальності» кредитних пропозицій по 

доходним для банка ставкам доходності[4]. 

Одним із визначальних факторів формування конкурентної стратегії ПАТ 

КБ «Приватбанк» є особливості його організаційної структури. 

ПриватБанк є універсальним та системним банком із розгалуженою 

мережею відділень та філійна всій території України та за її межами. Має 

гнучку організаційну структуру управління (далі ОСУ) [ 3]. 

ОСУ ПриватБанку є однією з найбільш прогресивних як серед банків 

України, так і банків Східної Європи, вона є комбінованою, тому що містить 

ознаки розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ [ 3]: 

1) горизонтальна (площинна), оскільки в ній виділено лише 3 рівні 

управління: 

- вищий - Head-office (Головний офіс); 

- середній - Middle-office (Головні регіональні управління (ГРУ), 

Регіональні управління (РУ), Самостійні балансові філії); 

- нижчий - Front-office (відділення). 

2) лінійно-функціонально-штабна, тому що в ОСУ сформовано штаби при 

Голові Правління, при Директорах ГРУ, РУ та філій; 

3) дивізіональнаклієнто- і функціонально-орієнтована, тому що виділено 

підтримуючі й бізнесові напрямки, які зорієнтовані на комплексне 

обслуговування певних груп клієнтів або виконання комплексу 

однорідних функцій. 

4) дивізіональна продуктова, тому що в межах окремих бізнесів виділяються 

підрозділи, що спеціалізуються на розробці й просуванні до клієнтів 

однорідних продуктів або послуг; 
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5) дивізіональна регіональна, оскільки регіональна мережа структурних 

підрозділів Банку представлена у всіх адміністративно-територіальних 

центрах України, підрозділи банку функціонують також у всіх містах 

обласного підпорядкування, районних центрах та в найбільш 

перспективних населених пунктах; 

6) мережна - наявність пов'язаних банків і компаній; 

7) проектно-матрична, тому що в межах ОСУ банку часто створюються 

тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі 

групи для вирішення важливих завдань. 

У структурі банку виділяються [3]: 

1) бізнесові доходні напрямки, котрі отримують дохід у результаті прямого 

контакту із клієнтами; 

2) бізнесовівитратні напрямки, які займаються, в основному, управлінням і 

координацією діяльності РП та частково вступають у прямий контакт із 

клієнтами; 

3) підтримуючі напрямки, що забезпечують необхідні умови, для 

функціонування інших напрямків діяльності підрозділів банку, при цьому 

не вступаючи в прямий контакт із клієнтами. 

Для підготовки, обговорення та прийняття стратегічних і важливих рішень 

безпосередньо під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні 

органи: 

- Правління Банку; 

- Стратегічний комітет; 

- Кредитний комітет; 

- Бюджетний комітет; 

- Комітет з питань безпеки. 

Не менш важливе значення мають функції Стратегічного комітету ПАТ КБ 

«Приватбанк» [3]: 

1. Формування Стратегії банку, у тому числі стратегічного бачення, місії й 

стратегічних установок. 

2. Моніторинг реалізації Стратегії підрозділами банку. 

3. Підготовка, прийняття й моніторинг реалізації стратегічних рішень, 

спрямованих на підвищення ефективності діяльності банку й розвиток його 

ресурсної бази. 

4.Удосконалювання системи менеджменту банку, у тому числі 

організаційної структури керування (ОСУ), реалізації основних функцій 

менеджменту - планування, організації, мотивації й контролю. 

5.Консолідація й координація стратегічного керування в масштабах всієї 

системи банку. 

6. Методичне забезпечення напрямків Головного офісу, Головних 

регіональних керувань, регіональних керувань, філій і дочірніх банків по 

стратегічному керуванню. 

7. Розгляд глобальних проблем розвитку банку: освоєння нових напрямків 

діяльності, підвищення ефективності керування ресурсами (трудовими, 
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фінансовими, матеріально-технічними, інформаційними), освоєння нових 

технологій, пропозиції й рекомендації зі зміни статусу підрозділів банку й т.д. 

Аналіз якості стратегічного управління в ПАТ КБ “Приватбанк» у статті 

проведений в наступних напрямках[5]: 

1) аналіз управління банком при ажіотажному відтоку ресурсів в банківській 

системі України в період наслідків світової фінансової кризи 2015-2017 

рр.; 

2) аналіз відновлення ресурсної бази банку та формування конкурентних 

пропозицій банку на ринку залучення депозитних ресурсів у 2017 році; 

3) аналіз формування конкурентних пропозицій банку на ринку 

кредитування у 2017 році. 

На депозитному ринку банківської системи України вплив світової 

фінансової кризи 2015 - 2017 рр. характеризується наступними показниками: 

1) різкий стрибок девальвації національної валюти у 4 кварталі 2017 року; 

2) значний «панічний» відтік безготівкових депозитів з банків з їх 

переводом у готівкову валюту, як іноземну, так і національну; 

3) неможливість термінового повернення банками виданих строкових 

кредитів та дефіцит коштів для запозичення на міжбанківському ринку. 

Відповідно стрибок ставок на міжбанківські кредити; 

4) стрибок пропозицій депозитних ставок комерційними банками для 

зупинення масового відттоку коштів та залученню нових депозитів [2]. 

Аналіз динаміки інтегральних відсоткових ставок за поточними та 

строковими депозитами в національній та іноземній валютах в банківській 

системі України у 2015 -2017 роках показує, що: 

- криза світового попиту на продукцію експортно-орієнтованої 

економіки України привела у 2015 - 2017 році до спаду виробництва, 

будівництва та зупинці підприємств, що в свою чергу створило ефект 

«кризи кредитування» - банки переповнені депозитами, але попит на 

їх кредити при високих ставках та вимог 200% застави - 

мінімальний; 

- у 2017 року попит на ресурси на міжбанківському ринку став 

мінімальним, що привело до зниження ставок по міжбанківським 

кредитам підтримки в національній валюті до 3,0 - 5,0 % річних, а по 

міжбанківським кредитам у іноземній валюті до 0,3 - 0,7% річних 

(тобто до рівня європейської ставки LIBOR); 

- падіння попиту на кредитні пропозиції банків вітчизняним 

підприємствам привело до поступового падіння пропозицій банків 

по ставкам нових депозитів, оскільки погіршення якості кредитних 

портфелів та масове неповернення кредитів неплатоспроможними 

позичальниками привело до необхідності різко нарощувати 

внутрішній портфель резервів кредитного ризику, тобто згортати 

обсяги активного кредитного портфелю, який тепер не може 

забезпечити сплату відсотків за залученими депозитами; 
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- станом на кінець 3 кварталу 2017 року вперше в Україні практично 

зрівнялися інтегральні ставки по поточним та строковим депозитам у 

національній та іноземній валютах. 

Отже, можна прийти до висновку, що стратегія конкуренції – це система 

орієнтирів розвитку організації, встановлених з метою досягнення поставлених 

перед нею цілей шляхом отримання і реалізації конкурентних переваг. Тому 

аналіз показує, що ПАТ КБ «Приватбанк» вистояв у світовій фінансовій кризі, 

яка здійснила суттєвий вплив на падіння темпів росту економіки України, 

втримавши позиції лідера в банківській системі України як в докризовий, так і в 

післякризовий періоди. 

Проведений аналіз стратегічного управління конкурентними пропозиціями 

ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному(депозитному) та кредитному ринках 

показав, що в умовах лідерства на банківському ринку України та тотального 

поширення інфраструктури банку по території України, банк 

впроваджуєстратегію мінімізації ризику необґрунтованого залучення ресурсів 

неоптимальної вартості та стратегію «унікальності» кредитних пропозицій по 

доходним для банка ставкам доходності. 
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ НА ФОРМУВАННЯ ЙОГО 

КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 

Стаття присвяченадослідженню факторів впливу на формування 

конкурентної стратегії та визначенню стану  конкурентоспроможності АТ 

КБ «Приватбанк» в банківській системі України. Автором здійснено огляд 

етапів становлення та  розвитку комерційного банку, досліджено особливості 

формування організаційної структури банку, склад та функції його  

комітету.У статті визначено засади стратегічного управління 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.privatbank.com.ua/
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конкурентними пропозиціями банку на ресурсному (депозитному) та 

кредитному ринках. 

Ключові слова: стратегія, конкурентна стратегія банку, організаційно-

економічна структура управління, банківська діяльність. 

В умовах економічної боротьби вагомою є сформована та дієва 

конкурентна стратегія банку. Стратегія – це складне різнобічне системне 

поняття, що включає  вибір основних напрямків його розвитку, визначення 

довгострокових цілей банку, і план заходів з реалізації поставлених цілей, 

спрямована на покращення позицій банку на ринку, якісне і вчасне задоволення 

потреб клієнтів у послугах з урахуванням інтересів банку. 

Необхідним є визначення факторів впливу на формування стратегії банку. 

Недостатній рівень дослідження даної проблематикизумовлюють актуальність 

даної теми. Важливим євизначення організаційної структури як фактору, що 

впливає на процес ефективного формування стратегії, доцільно здійснити 

аналіз діяльності АТ КБ «Приватбанк» і формування конкурентної стратегії 

лідера на банківському ринку Україниза рахунок надання автоматизованих 

банківських послуг світового класу якості при масовому рівні доступності на 

всій території України. 

Мета зазначеної статті полягає у  визначенні організаційно-економічної 

структури банку як фактору впливу на формування конкурентної стратегії 

комерційного банку на прикладі АТ КБ «Приватбанк». 

Одним із визначальних факторів формування конкурентної стратегії АТ 

КБ «Приватбанк» є особливості його організаційної структури. 

ПриватБанк є універсальним та системним банком із розгалуженою 

мережею відділень та філій на всій території України та за її межами. Має 

гнучку організаційну структуру управління (далі ОСУ) [3]. 

ОСУ ПриватБанку є однією з найбільш прогресивних як серед банків 

України, так і банків Східної Європи, вона є комбінованою, тому що містить 

ознаки розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ.  

Зазначимо, що науковці виділяють  їх типів: 

1)горизонтальна (площинна), оскільки в ній виділено лише 3 рівні 

управління: 

- вищий - Head-office (Головний офіс); 

- середній - Middle-office (Головні регіональні управління (ГРУ), 

Регіональні управління (РУ), Самостійні балансові філії); 

- нижчий - Front-office (відділення). 

2)лінійно-функціонально-штабна, тому що в ОСУ сформовано штаби при 

Голові Правління, при Директорах ГРУ, РУ та філій; 

3)дивізіональнаклієнто- і функціонально-орієнтована, тому що виділено 

підтримуючі й бізнесові напрямки, які зорієнтовані на комплексне 

обслуговування певних груп клієнтів або виконання комплексу однорідних 

функцій. 

4)дивізіональна продуктова, тому що в межах окремих бізнесів 

виділяються підрозділи, що спеціалізуються на розробці й просуванні до 

клієнтів однорідних продуктів або послуг; 
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5)дивізіональна регіональна, оскільки регіональна мережа структурних 

підрозділів Банку представлена у всіх адміністративно-територіальних центрах 

України, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного 

підпорядкування, районних центрах та в найбільш перспективних населених 

пунктах; 

6)мережна - наявність пов'язаних банків і компаній; 

7)проектно-матрична, тому що в межах ОСУ банку часто створюються 

тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі групи 

для вирішення важливих завдань. 

У структурі банку виділяються [3]: 

1) бізнесові доходні напрямки, котрі отримують дохід у результаті прямого 

контакту із клієнтами; 

2) бізнесові витратні напрямки, які займаються, в основному, управлінням і 

координацією діяльності РП та частково вступають у прямий контакт із 

клієнтами; 

3) підтримуючі напрямки, що забезпечують необхідні умови, для 

функціонування інших напрямків діяльності підрозділів банку, при цьому не 

вступаючи в прямий контакт із клієнтами. 

Для підготовки, обговорення та прийняття стратегічних і важливих рішень 

безпосередньо під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні 

органи: 

- Правління Банку; 

- Стратегічний комітет; 

- Кредитний комітет; 

- Бюджетний комітет; 

- Комітет з питань безпеки. 

Не менш важливе значення мають функції Стратегічного комітету АТ КБ 

«Приватбанк» [3]: 

1. Формування Стратегії банку, у тому числі стратегічного бачення, місії й 

стратегічних установок. 

2. Моніторинг реалізації Стратегії підрозділами банку. 

3. Підготовка, прийняття й моніторинг реалізації стратегічних рішень, 

спрямованих на підвищення ефективності діяльності банку й розвиток його 

ресурсної бази. 

4.Удосконалювання системи менеджменту банку, у тому числі 

організаційної структури керування (ОСУ), реалізації основних функцій 

менеджменту - планування, організації, мотивації й контролю. 

5.Консолідація й координація стратегічного керування в масштабах всієї 

системи банку. 

6. Методичне забезпечення напрямків Головного офісу, Головних 

регіональних керувань, регіональних керувань, філій і дочірніх банків по 

стратегічному керуванню. 

7. Розгляд глобальних проблем розвитку банку: освоєння нових напрямків 

діяльності, підвищення ефективності керування ресурсами (трудовими, 
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фінансовими, матеріально-технічними, інформаційними), освоєння нових 

технологій, пропозиції й рекомендації зі зміни статусу підрозділів банку й т.д. 

Проведений аналіз стратегічного управління конкурентними пропозиціями 

АТ КБ «Приватбанк» на ресурсному(депозитному) та кредитному ринках 

показав, що в умовах лідерства на банківському ринку України та тотального 

поширення інфраструктури банку по території України, банк 

впроваджуєстратегію мінімізації ризику необґрунтованого залучення ресурсів 

неоптимальної вартості та стратегію «унікальності» кредитних пропозицій по 

доходним для банка ставкам доходності[4]. 

Аналіз якості стратегічного управління в АТ КБ “Приватбанк» доцільно 

здійснювати в наступних напрямках[5]: 

4) аналіз управління банком при ажіотажному відтоку ресурсів в банківській 

системі України в період наслідків світової фінансової кризи 2015-2017 рр.; 

5) аналіз відновлення ресурсної бази банку та формування конкурентних 

пропозицій банку на ринку залучення депозитних ресурсів у 2017 році; 

6) аналіз формування конкурентних пропозицій банку на ринку 

кредитування у 2017 році. 

На депозитному ринку банківської системи України вплив світової 

фінансової кризи 2015 - 2017 рр. характеризується наступними показниками: 

5) різкий стрибок девальвації національної валюти у 4 кварталі 2017 року; 

6) значний «панічний» відтік безготівкових депозитів з банків з їх 

переводом у готівкову валюту, як іноземну, так і національну; 

7) неможливість термінового повернення банками виданих строкових 

кредитів та дефіцит коштів для запозичення на міжбанківському ринку. 

Відповідно стрибок ставок на міжбанківські кредити; 

8) стрибок пропозицій депозитних ставок комерційними банками для 

зупинення масового відтоку коштів та залученню нових депозитів [2]. 

Аналіз динаміки інтегральних відсоткових ставок за поточними та 

строковими депозитами в національній та іноземній валютах в банківській 

системі України у 2015 -2017 роках показує, що: 

- криза світового попиту на продукцію експортно-орієнтованої економіки 

України привела у 2015 - 2017 році до спаду виробництва, будівництва та 

зупинці підприємств, що в свою чергу створило ефект «кризи кредитування» - 

банки переповнені депозитами, але попит на їх кредити при високих ставках та 

вимог 200% застави - мінімальний; 

- у 2017 року попит на ресурси на міжбанківському ринку став 

мінімальним, що привело до зниження ставок по міжбанківським кредитам 

підтримки в національній валюті до 3,0 - 5,0 % річних, а по міжбанківським 

кредитам у іноземній валюті до 0,3 - 0,7% річних (тобто до рівня європейської 

ставки LIBOR); 

- падіння попиту на кредитні пропозиції банків вітчизняним підприємствам 

привело до поступового падіння пропозицій банків по ставкам нових депозитів, 

оскільки погіршення якості кредитних портфелів та масове неповернення 

кредитів неплатоспроможними позичальниками привело до необхідності різко 

нарощувати внутрішній портфель резервів кредитного ризику, тобто згортати 
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обсяги активного кредитного портфелю, який тепер не може забезпечити 

сплату відсотків за залученими депозитами; 

- станом на кінець 3 кварталу 2017 року вперше в Україні практично 

зрівнялися інтегральні ставки по поточним та строковим депозитам у 

національній та іноземній валютах. 

Отже, стратегія конкуренції – це система орієнтирів розвитку організації, 

встановлених з метою досягнення поставлених перед нею цілей шляхом 

отримання і реалізації конкурентних переваг.  

АТ КБ «Приватбанк» мав задовільні показники діяльності при світовій 

фінансовій кризі, яка здійснила суттєвий вплив на падіння темпів росту 

економіки України, втримавши позиції лідера в банківській системі України як 

в докризовий, так і в післякризовий періоди.Доцільно зазначити, що значний 

вплив на формування конкурентної стратегії банку має його організаційна 

структура. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННОГО СЕКТОРУ В 

УКРАЇНІ 

У статті автором розглянуто етапи планування пріоритетів щодо розподілу 

оборонного бюджету. Досліджено фінансове забезпечення заходів 

реформування Збройних Сил до 2025 року. В  основу забезпечення розвитку 

зброїних сил України фінансами були покладені показники потреби, необхідної 

для досягнення визначених можливостей Збройних Сил з огляду на 

спроможність держави задовольнити ці потреби. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, бюджет, оборонна сфера, ресурсне 

забезпечення, видатки на оборонну. 

Постановка проблеми. Проблема фінансового забезпечення оборонного 

сектору є сьогодні однією з найбільш актуальних в українській економічній 

науці. У багатьох наукових дослідженнях розглядаються проблеми 

фінансування військової сфери, детально аналізується зарубіжний досвід 

фінансового забезпечення останньої, розглядаються методи та форми 

ефективного використання бюджетних коштів та коштів з інших доступних 

джерел. Проте в більшості наукових праць містяться висновки про критичне 

становище з фінансовим забезпеченням армії, акцентовано увагу на 

неефективності використання фінансових ресурсів, низькому рівні соціального 

забезпечення військовослужбовців та майже повну відсутність фінансування 

закупівлі нових озброєнь і нової військової техніки. Водночас актуальним 

залишається розгляд причин такого становища й пошук критеріїв об’єктивної 

оцінки рівня та ефективності фінансування сфери оборони з урахуванням 

реального обсягу ВВП та чинника інфляції.  

Враховуючи специфіку фінансового забезпечення Збройних сил, це 

питання не досить часто розглядається науковцями. Серед українських вчених 

та урядовців, що приділяли свою увагу фінансуванню оборони, слід назвати 

таких як В.П. Горбулін, Б.А. Демидов, Ю.Б. Медведєв, В.І. Мунтіян, А.М. 

Павленко, І.М. Семеніхін, котрі в своїх дослідженнях визначили роль і місце 

оборонних фінансів у фінансовій системі держави, обґрунтували необхідність 

кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. Разом з тим низка 

проблемних питань фінансового забезпечення збройних сил потребує 

подальшого дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійно виникала необхідність 

поточного корегування заходів розвитку збройних сил України. Зокрема, 

на 2011 рік були уточнені завдання, у т. ч. щодо завершення оборонного огляду 

та розроблення проекту “Державної комплексної програми реформування і 

розвитку Збройних Сил України на 2011-2015 роки”. При  цьому слід 

зазначити, що у  2010 році було завершено заходи чергового оборонного огляду 

в  Україні. За  підсумками роботи підготовлено проект “Стратегічного 

оборонного бюлетеня України на період до 2025 року” (далі — СОБ). У рамках 

зазначеного оборонного огляду на основі аналізу безпекового середовища було 



 

171 

 

визначено внутрішні та зовнішні виклики і загрози, імовірність впливу яких 

на Україну на  період до  2025 року буде високою, та запропоновано нову 

модель Сектору безпеки і оборони України [2].  

В  положеннях проекту СОБу було зазначено: “Базуючись на аналізі 

викликів та загроз національній безпеці України, пріоритетів держави в  

оборонній та безпековій політиці, проаналізовано широкий спектр імовірних 

ситуацій, у  яких можуть застосовуватися / залучатися Сили безпеки і оборони, 

на  довгострокову перспективу. Ці ситуації об’єднані сценаріями, які стали 

базовими для  визначення місця, ролі і завдань кожної складової Сектору 

безпеки і оборони України для гарантування безпеки і оборони держави.  

Досягнення перспективного обрису Збройних Сил передбачається 

здійснити в три етапи:  

1. на  першому етапі (2011-2015 рр.)  — стабілізувати ситуацію у  військах 

(силах), зберегти можливості для відновлення боєздатності Збройних Сил, 

підтримати мінімально необхідний рівень їх спроможності для запобігання, 

локалізації та нейтралізації воєнного конфлікту, сприяння в  ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій і участі у виконанні миротворчих завдань. Заходи 

першого етапу опрацьовано в “Концепції подальшого реформування Збройних 

Сил України на період 2011-2015 роки”.  

2. на  другому етапі (2016-2020 рр.)  — відновити боєздатність Збройних 

Сил, розпочати їх сталий розвиток. На  кінець цього етапу Збройні Сили 

повинні бути готовими визначеним складом сил та засобів у  взаємодії з 

іншими складовими Сил безпеки і оборони до  виконання завдань 

за призначенням;  

3. на  третьому етапі (2021-2025 рр.)  — досягти основних якісних 

показників нового обрису Збройних Сил, оснастити їх сучасним озброєнням та 

військовою технікою, підвищити рівень підготовки військ (сил), створити 

запаси матеріально- технічних засобів” [1].  

Відповідно, планувалося фінансове забезпечення заходів реформування 

Збройних Сил до  2025 року. В  основу забезпечення розвитку зброїних сил 

України фінансами були покладені показники потреби, необхідної для  

досягнення визначених можливостей Збройних Сил з огляду на  спроможність 

держави задовольнити ці потреби.  

Урядом України було визначено орієнтовні показники видатків із 

загального фонду державного бюджету України на  потреби оборони на  

перспективу, які були уточнені в  “Концепції подальшого реформування 

Збройних Сил на 2011-2015 роки”. Планування пріоритетів щодо розподілу 

оборонного бюджету:  

1. на  першому етапі (2011-2015 рр.)  — спрямувати на  соціальний захист 

військовослужбовців та членів їх сімей, реформування Збройних Сил, 

утилізацію боєприпасів, забезпечення боєготовності визначених військових 

частин та підрозділів. При цьому основний пріоритет у фінансуванні надати 

високотехнологічним видам — Повітряним Силам та Військово-Морським 

Силам;  

2. на другому етапі (2016-2020 рр.) — збільшити інвестиції в озброєння та 
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військову техніку, розвиток підготовки військ (сил) та інфраструктури. 

Поступово змінити структуру видатків бюджету Міністерства оборони: витрати 

на утримання знизити до 65 %, а  на  розвиток озброєння, військової техніки та 

інфраструктури збільшити з 18 % до 25 %, на підготовку військ (сил) — з 5 % 

до 7 %;  

3. на третьому етапі (2021-2025 рр.) — спрямувати кошти на програми, які 

безпосередньо впливають на підвищення оперативних можливостей сил 

оборони, подальше поліпшення соціального захисту особового складу 

Збройних Сил [2].  

З урахуванням зазначеного та через суб’єктивні чинники в  діяльності 

керівництва Міністерства оборони України та ГШ ЗС України практичні заходи 

щодо утримання та розвитку ЗС України протягом 2012-2013 років були 

несистемними та здійснювалися фактично в ручному режимі керівництва.  

Лише з огляду на  події 2014-2015 років у «Стратегії національної безпеки 

України» фінансування потреб безпеки і оборони було визначено на  рівні 

не менше 5 % ВВП, а згідно з положеннями чинної редакції «Воєнної доктрини 

України» безпосередньо на оборону має витрачатися не менше 3 % ВВП.  

На виконання мети дослідження заслуговує на увагу відповідність 

реальних кроків щодо реформування публічним деклараціям (адже об’єктом 

дослідження є не тільки нормативне регулювання, але й практика виконання 

спланованих заходів). В  цьому контексті та з огляду на  інтереси держави у  

сфері воєнної безпеки практика виконання заходів реформування ЗС України є 

дуже сумнівною. Практичні дії керівництва держави та оборонного відомства 

були спрямовані (під прикриттям гасел про реформування) на  скорочення 

бойового складу ЗС України, при  якому штучно (без  обґрунтування оборонної 

доцільності) вивільнялися ОВТ, МТС, нерухомість та землі. В  подальшому ці 

ресурси отримували статус надлишкових та здійснювалася їх реалізація. Кошти 

від їх реалізації на потреби розвитку ЗС України фактично не спрямовувалися.  

Прикладами зазначеного є розформування (або переформування в  бік 

зменшення) бойових частин (полків і бригад), які мали на  той час 

найсучасніше озброєння і військову техніку, наприклад артилерійські системи 

2С19, зенітно-ракетні комплекси “Тор” та С-300В, тактичні ракетні комплекси 

“Точка”. Було також розформовано низку бойових військових частин, які 

дислокувалися на півдні та сході держави, в Криму тощо. В  деяких випадках 

єдиним критерієм необхідності розформування було бажання керівників 

відомства вивільнити інвестиційно привабливі для  приватного бізнесу землі 

оборони держави.  

Як приклад, були розформовані унікальні за своїм складом та 

призначенням військові частини інженерних військ та радіоелектронної 

боротьби, які дислокувалися у Броварах Київської області. В  той  же час 

штучно затягувалося реалізація певних пріоритетів або нехтування їх 

фінансуванням.  

Найбільш показовим прикладом є проект створення Сил спеціальних 

операцій (далі — ССпО) ЗС України. Програма створення ССпО була 

затверджена міністром оборони України у  2007 році. Очевидність її 
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пріоритетності з огляду на  сьогоднішні події не викликає жодного сумніву. 

На реалізацію проекту виділялося близько 450 млн грн (в  цінах 2007 року), 

розподілених за  роками реалізації програми. 

Насправді частина коштів надійшла лише у  перший рік, та й те частково, 

в наступних фінансування було майже на нульовому рівні.  

Слід зазначити, що при  цьому не виконувалися навіть ті адміністративно-

організаційні заходи, які не потребували окремого фінансування. Протягом 

всієї історії існування ЗС України продовжують реалізовуватися підходи та 

проекти, які не  мають жодного обґрунтування, крім можливості вдаватися до  

корупційних дій. Наприклад, зосередження в  межах  

Головного управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗС України 

повноважень та можливостей щодо визначення потреби, оперативно-тактичних 

(технічних) вимог до  засобів зв’язку та автоматизації управління військами, 

наукового супроводження їх створення, прийняття на озброєння, закупівлі, 

експлуатації, модернізації, ремонту та утилізації. При  цьому названий орган 

управління є одночасно головним розпорядником коштів із зазначеного 

напряму.  

Як наслідок, проект створення Єдиної автоматизованої системи управління 

ЗС України (ЄАСУ) став фактично одним із найтриваліших та найменш 

ефективних проектів створення ОВТ за  всю історію ЗС України, а  реальна 

забезпеченість військ (сил) засобами зв’язку під час АТО стала однією з 

головних проблем їх застосування. 
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У статті автором розглянуто напрямків реформування національної 

бюджетної системи, що зумовлено особливостями соціально-економічного 

розвитку України на сучасному етапі.  
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Постановка проблеми. Розвиток на демократичних засадах ефективної 

бюджетної системи, науково обґрунтоване визначення її пріоритетів та 

орієнтирів фіскальної політики – це важливі чинники, що забезпечують 
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конкурентоспроможність економіки України. Звідси питання модернізації 

бюджетної системи в контексті глобалізаційних процесів та відповідних 

глобальних викликів є дуже важливими і потребують подальших наукових 

досліджень. Саме з цих позицій бюджетну систему необхідно розглядати як 

важливий інструмент впливу щодо формування динаміки розвитку державних 

фінансів України. 

Зазначеній проблематиці присвячено праці таких українських вчених, як 

В. Андрущенко, Т. Боголіб, Т. Бондарук, О. Василик, А. Гриценко,  Я. Дяченко, 

Т. Єфименко, О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніна, І. Лютий, В. 

Мельник, Ц. Огонь, К. Павлюк, Т. Паєнтко, Ю. Пасічник, В. Тропіна, В. 

Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реформування бюджетної 

системи, починаючи з часів проголошення незалежності України, є 

перманентним процесом, що спрямований на підвищення ефективності 

акумулювання та використання бюджетних коштів для досягнення державних 

цілей. Нестабільність економічних процесів та низка внутрішніх викликів 

функціонування механізмів управління державою потребують реформування 

бюджетної системи як цілісного комплексу з урахування трансформації її 

основних складових з урахуванням властивостей синергії та емерджентності. 

Необхідність внесення змін до нормативноправових актів у бюджетній сфері 

зумовлена потребою в розширенні фінансової бази та фінансової самостійності 

місцевого самоврядування як важливої складової механізму підвищення 

добробуту населення й економічного розвитку громад, забезпечення їх з боку 

держави повним комплексом публічних благ, удосконалення міжбюджетних 

відносин з метою забезпечення неупередженого розподілу фінансових ресурсів, 

дотримання принципів самостійності та збалансованості бюджетів, підвищенні 

ефективності використання бюджетних коштів, розширенні й акумулювання 

бюджетних доходів, стимулюванні економіки країни до сталого економічного 

розвитку й піднесення. 

Низька дієвість механізмів розподілу та витрачання бюджетних коштів 

приводила до недофінансування реалізації важливих державних завдань, 

надмірний обсяг видатків провокував фіскалізацію податкової системи та 

нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів 

обумовлювала втрату автономності органів місцевого самоврядування. 

Аналіз сучасної економічної літератури та вивчення наукових поглядів 

вчених-економістів дозволити виділити таку сукупність основних напрямків 

реформування національної бюджетної системи, що зумовлено особливостями 

соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі [5; 7]: 

- формування певних обмежень для необґрунтованого розширення 

бюджетних витрат. На першому етапі розширення соціальних видатків 

відбувалося за рахунок зростання доходів бюджету, обумовлених високою 

динамікою росту ВВП та ліквідацією численних податкових пільг. Згодом цих 

ресурсів виявилося недостатньо, тому соціальні витрати розширювалися за 

рахунок скорочення державних інвестицій; 

- впровадження системи запобігання надмірної боргового активності 
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уряду з метою фінансування поточних витрат; 

- інституціоналізація та підвищення ефективності капітальних видатків 

бюджету; 

- перерозподіл дохідних джерел і зобов’язань між центральним і 

місцевими бюджетами. Проблема перерозподілу повноважень та фінансових 

ресурсів між центром і регіонами сьогодні є однією з найактуальніших в 

контексті підвищення ефективності бюджетної системи України; 

- врегулювання горизонтальних потоків фінансових ресурсів між 

бюджетом та іншими квазіпублічними інститутами і позабюджетними 

фондами. 

Україна, на відміну від багатьох інших країн світу, в кризовий період 

практично не використовувала важелі бюджетного стимулювання, тому їх 

потенціал ще може бути застосований в рамках антидепресивний політики. 

Однак, реалізація проактивної бюджетної політики висуває специфічні вимоги 

до бюджетної системи, яка повинна: 

- звести до мінімуму втрати при наповненні дохідної частини бюджету: 

тінізація економіки та надання необґрунтованих податкових пільг можуть 

істотно деформувати зв’язок між економічною динамікою і наповненням 

бюджету, змушувати зберігати високе фіскальне навантаження; 

- забезпечувати багатовимірність податкової бази: оскільки в період 

економічної депресії природним чином через стагнацію доходів знижується 

частка податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб, логічно 

посилення уваги до непрямих податків і оподаткування майна; 

- передбачати прозорий вичерпний набір податкових стимулів: 

стимулююча функція податків є обов’язковою складовою проактивної 

бюджетної політики, однак всі податкові витрати повинні мати гарантований 

цільовий характер; 

- забезпечувати цільовий характер видатків: в умовах жорсткої 

обмеженості бюджетних ресурсів має бути забезпечена максимальна 

доцільність витрачання бюджетних коштів; 

- бути орієнтованою на досягнення мультиплікативного ефекту: 

обмеженість бюджетних коштів має компенсуватися концентрацією структури 

видатків за напрямами, здатним створювати позитивний синергетичний ефект 

для економічного зростання: розвиток інформаційно - комунікаційного 

середовища, зниження трансакційних витрат і т.д.; 

- підтримувати прийнятну пропорцію між обсягами бюджетних 

запозичень і структурою видаткової частини бюджету: міжнародний досвід 

показує важливість підтримки балансу між залученням до бюджету позикових 

ресурсів та бюджетними видатками розвитку; 

- забезпечувати оптимізацію процедур з метою мінімізації трансакційних 

витрат у відносинах з бюджетом: щодо податкових процедур це буде сприяти 

ослабленню факторів тінізації економіки, щодо бюджетних витрат (державні 

закупівлі, отримання пільг, субсидій тощо) - посилювати їх стимулюючий 

ефект; 

- забезпечувати оперативне коригування обсягів бюджетних витрат: 



 

176 

 

невпевненість прогнозів економічної динаміки в посткризовий період 

ускладнює коректне прогнозування дохідної частини, а отже - і планування 

витрат, тому наявність процедур зміни витрат залежно від показників 

виконання доходної частини дозволить уникнути крайнощів: накопичення 

нерозподілених коштів у разі « перевиконання »макроекономічних показників і 

нарощування касового дефіциту - за погіршення надходжень. 

Забезпечення виконання наведених вище завдань вимагає проведення в 

Україні низки реформ, що стосуються коригування бюджетних, міжбюджетних, 

податкових відносин, а також інституційного удосконалення бюджетної 

системи. 

Враховуючи це, вважаємо за необхідне виділити такі стратегічні 

орієнтири щодо подальшого реформування бюджетної системи України: 

- вдосконалення принципів формування бюджету та механізмів 

використання бюджетних ресурсів; 

- структурування загального фонду державного бюджету; 

- впровадження системи збалансованих автономних фондів сектора 

державних фінансів; 

- впровадження механізмів стримування динаміки видатків соціального 

спрямування. 

У процесі реформування бюджетної системи слід враховувати ряд 

можливих ризиків, які формуються в посткризовий період. Вплив цих ризиків 

здатне уявити хибні орієнтири бюджетної політики і привести до деформації 

бюджетної системи [4, c.24]: 

- в умовах депресії на внутрішньому ринку формується надлишок 

ліквідності, яка не затребувана кредитною системою; 

- відновлення після кризи суверенних рейтингів країни обумовлює 

зниження вартості запозичень на зовнішньому ринку, які за певних умов 

можуть бути дешевше, ніж внутрішні запозичення; 

- заходи бюджетної політики в разі відсутності координації дій між 

фіскальними та монетарними суб’єктами владних повноважень можуть 

провокувати неадекватні превентивні дії Національного банку як реакцію на 

інфляційні і валютно - курсові ризики; 

- досягнення економічного пожвавлення шляхом зміщення двигунів 

зростання з Центру в регіони є природною тенденцією до фіскальної 

суверенізації місцевої влади. 

Зазначені вище виклики для бюджетної системи України частково вже 

знайшли певне відображення в процесі бюджетної та податкової реформи, 

однак, визначено проблеми та шляхи їх вирішення потребують додаткових 

досліджень та наукових обґрунтувань за сучасними глобальними фінансовими 

трансформаціями. 

З часів імплементації Бюджетного кодексу України державою здійснено 

певні кроки щодо реформування окремих ланок бюджетної системи, зокрема 

Кабінетом Міністрів України схвалено «Стратегію розвитку системи 

управління державними фінансами» [6], відповідні норми до змін Бюджетного 

кодексу України (бюджетна децентралізація, реформування міжбюджетних 
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відносин, тощо). 

Система управління державними фінансами в Україні є основою 

забезпечення сталого розвитку країни та гарантованого виконання соціальних 

зобов’язань перед громадянами. 

До складу системи управління державними фінансами входить ряд 

елементів, зокрема державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні фонди, 

фінанси державного корпоративного сектору. 

До складових системи управління державними фінансами, розвиток яких 

забезпечуватиметься відповідно до цієї Стратегії, належать: 

- податкова система; 

- середньострокове бюджетне прогнозування, середньострокове 

бюджетне планування, програмно-цільовий метод, стратегічне планування на 

рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів; 

- управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом; 

- квазіфіскальні операції; 

- система бухгалтерського обліку в державному секторі; 

- система державних закупівель; 

- державні інвестиції; 

- державний внутрішній фінансовий контроль; 

- незалежний зовнішній фінансовий контроль; 

- протидія корупції; 

- доступ громадськості до інформації з питань бюджету. 

Стан та тенденції розвитку останньої складової (доступ громадськості до 

інформації з питань бюджету) було нами детально висвітлено у попередньому 

розділі роботи. Тому, подальше дослідження в рамках даного підрозділу 

дисертаційного дослідження буде спрямовано щодо другого елементу як 

безпосередньої складової саме бюджетної системи країни. 

Метою розвитку програмно-цільового методу на рівні державного 

бюджету є забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі для адаптації показників бюджетних програм до пріоритетів соціально-

економічного розвитку та забезпечення вимірності соціально значущих 

результатів реалізації державної політики, підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

Основним завданням довгострокового характеру є забезпечення 

подальшого розвитку програмно-цільового методу, що застосовується на рівні 

державного бюджету. 

Для виконання цього необхідним є реалізація таких заходів: 

- удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних 

показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного 

вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх 

відповідності пріоритетам державної політики; 

- проведення головними розпорядниками бюджетних коштів аналізу 

бюджетних програм та їх результативних показників з урахуванням оновленої 

методологічної бази та врахування результатів аналізу під час формування 

планів діяльності та бюджетних програм. 
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За результатами виконання завдань передбачається: 

- оптимізувати бюджетні видатки відповідно до пріоритетів державної 

політики; 

- підвищити ефективність використання бюджетних коштів та досягти 

конкретних результатів за рахунок коштів державного бюджету. 

До можливих ризиків, що можуть перешкодити виконанню завдань, 

належить: 

- несприйняття головними розпорядниками бюджетних коштів 

необхідності проведення реформ та опір у впровадженні будь-яких змін; 

- складність у проведенні оцінки ефективності бюджетних програм у 

зв’язку з труднощами у вимірюванні головними розпорядниками бюджетних 

коштів результатів своєї діяльності за допомогою кількісних та якісних 

показників [1; 2]. 

Метою розвитку програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 

є забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі, 

повномасштабного застосування програмно-цільового методу під час 

планування та виконання бюджетів усіх рівнів. 

Завданнями середньострокового характеру є: 

- удосконалення форм казначейського обслуговування та программного 

забезпечення в частині обслуговування місцевих бюджетів за програмно-

цільовим методом; 

- удосконалення нормативно-правової бази за результатами експерименту 

із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання 

місцевих бюджетів; 

- удосконалення методів та процедур складання і виконання місцевих 

бюджетів на основі програмно-цільового методу. 

Для виконання завдань передбачається здійснення таких заходів: 

- розроблення нової класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету); 

- приведення форм окремих документів (у тому числі форм 

казначейського обслуговування), які використовуються під час планування та 

виконання місцевих бюджетів, до формату, що дає змогу застосовувати 

програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів; 

- розробка та проведення дослідної експлуатації програмного 

забезпечення в частині розширення його функціональності під час 

запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів; 

- запровадження програмного забезпечення для обслуговування місцевих 

бюджетів з використанням програмно-цільового методу; 

- оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів. 

Основним завданням довгострокового характеру є повномасштабне 

застосування програмно-цільового методу під час планування та 

виконання бюджетів усіх рівнів. 

Для виконання зазначеного завдання передбачається забезпечити 

подальше удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у тому 



 

179 

 

числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих 

бюджетів. 

За результатами виконання завдань передбачається: 

- підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних 

коштів; 

- запровадження системи оцінки ефективності результатів фінансової 

діяльності органів місцевої влади; 

- підвищення результативності та ефективності використання бюджетних 

коштів, досягнення конкретних результатів реалізації державної політики у 

різних галузях бюджетної сфери та реальному секторі економіки. 

До можливих ризиків, що можуть перешкодити виконанню завдань, 

належить: 

- несвоєчасне здійснення заходів щодо дослідної експлуатації 

програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час 

запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів; 

- відсутність соціальних стандартів та нормативів, що стримує процес 

визначення реальної потреби галузей бюджетної сфери у коштах на надання 

гарантованих державою послуг та оптимізації видатків на зазначені цілі. 

Метою розвитку середньострокового бюджетного прогнозування та 

концептуальних засад середньострокового бюджетного планування є 

забезпечення послідовності та передбачуваності бюджетної політики в 

середньостроковій перспективі, посилення бюджетної дисципліни [3]. 

Основним завданням довгострокового характеру є застосування в 

повному обсязі механізму середньострокового бюджетного прогнозування. 

Для виконання цього завдання необхідним є здійснення таких заходів: 

- проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою 

формування єдиного ментального простору та переосмислення головними 

розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до 

середньострокового бюджетного планування; 

- удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних 

розпорядників коштів державного бюджету в частині забезпечення 

обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних 

пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх 

діяльності на середньостроковий період; 

- проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та 

аналіз відхилень прогнозних показників від фактичних та факторів, що їх 

спричинили; 

- удосконалення методики розрахунку видатків та надання кредитів з 

державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні 

періоди за результатами оцінки діючої системи середньострокового 

бюджетного прогнозування. 

За результатами виконання завдань передбачається: 

- підвищення якості бюджетних прогнозів; 

- підвищення якості планування головними розпорядниками бюджетних 

коштів діяльності на середньострокову перспективу; 
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- забезпечення дієвості механізмів розрахунку показників бюджету на 

середньострокову перспективу. 

До можливих ризиків, які можуть перешкодити виконанню завдання, слід 

віднести значну волатильність основних макроекономічних показників та 

складність їх прогнозування на середньострокову перспективу, що зумовлено 

нестійкістю світової економіки та нестабільністю ситуації на міжнародних 

фінансових і товарних ринках, що матиме вплив на бюджетні прогнози. 

Узагальнюючи вищевикладене, спираючись на результати проведеного 

дослідження можна підсумувати, що модернізація сучасної бюджетної системи 

України має ґрунтуватися на ефективній реалізації усіх зазначених напрямків у 

сукупності з подальшими трансформаціями інституційного середовища, 

інституційної структури бюджетної системи, перетвореннями у функціонуванні 

її формальних і неформальних інститутів, усталенням інституційного порядку 

бюджетної системи, зниженням трансакційних витрат в процесі її 

функціонування, вирівнюванні вертикальних і горизонтальних дисбалансів, 

еволюції інститутів розвитку бюджетної системи, посиленням конвергенції 

національної бюджетної системи до європейських та світових стандартів, 

рівномірності розвитку бюджетної інфраструктури, що, у цілому, має 

забезпечити підвищення рівня ефективності бюджетної системи як цілісної 

системи в рамках державних фінансів у середньо- та довгостроковій 

перспективі з метою досягнення сталого економічного розвитку в контексті 

подальших тенденцій економічної глобалізації сучасної демократично-правової 

української держави. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ 

Розглянуто сутність та зміст податкового контролю відповідно до 

Податкового Кодексу України. Визначено особливості податкового контролю, 

способи та форми його здійснення, обов’язки контролюючих органів. Вказано 

практичні проблеми та шляхи модернізації податкового контролю в Україні.  

Ключові слова: податковий контроль, методи податкового контролю, форми 

податкового контролю, перевірка, експертиза. 

Інтеграція України в європейське політичне й економічне співтовариство 

передбачає реформування суспільних інституцій, зокрема податкової системи. 

Тому податкова служба повинна бути органом, що динамічно розвивається і 

перебудовується у відповідності до вимог часу. Найбільш значущою відносно 

цього є система податкового контролю, покликана забезпечити дотримання 

балансу інтересів держави і осіб, що виконують податкові зобов’язання.  

В умовах браку фінансових ресурсів на рівні держави, суб’єктів 

господарювання і домогосподарств, незадовільного наповнення державного і 

місцевих бюджетів, бюджетів загальнодержавних спеціалізованих фондів, 

низької податкової культури вдосконалення, підвищення дієвості й 

ефективності податкового контролю потребує особливої уваги. 

Дослідженням основних аспектів здійснення податкового контролю 

займались такі вітчизняні науковці як: В. А. Балабан, Н. П. Беспала, В. В. 

Білоус, А. О. Білюк, В. Н. Галушка, Г. С. Дмитренко, О. П. Долгий, Г. Л. 

Дученко, В. Н. Задорожний, М. С. Кармінська-Бєлоброва,  Ю. Р. Клепікова-

Чижова, О. А. Корецький, О. О. Костенко, Т. Н. Крушельницька, А. С. 

Лаврешов, А. Т. Слюсар, О. Д. Чикаренко, Р. О. Щава. Проте дане питання не є 

достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення 

податкового контролю в Україні. 

Кризові явища в українській економіці призводять до кризи суспільного 

сектору, що є причиною збільшення порушень податкового законодавства. 

Високі податки зумовлюють приховування підприємцями своїх реальних 

доходів, криміналізації виробництва, маніпуляції з готівковими та 

безготівковими розрахунками, завуальованість справжнього виду діяльності з 

метою уникнення оподаткування [5, с. 26].  
Відповідно до основних положень Податкового кодексу України 

податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими 

органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності 

сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 

регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, 

патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи  [4].  
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Об’єктом податкового контролю є податкові правовідносини між 

контролюючими органами та платниками податків щодо правильності 

нарахування, повноти та своєчасності сплати податків і зборів, правильності 

складання та своєчасності подання податкових декларацій (розрахунків), а 

також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки 

проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 

іншого законодавства.  

Предмет податкового контролю – правильність нарахування, повнота та 

своєчасність сплати податків і зборів, правильність складання та своєчасність 

подання податкових декларацій (розрахунків), а також дотримання 

законодавства з питань регулювання обігу готівки проведення розрахункових 

та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства. 

Контролюючим органом є Державна фіскальна служба України.  

Згідно з ПКУ, способи здійснення податкового контролю здійснюються 

шляхом (cт. 62):  

- ведення обліку платників податків;  

- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної 

податкової служби;  

- перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок 

щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням яко- го покладено 

на контролюючі органи у порядку, встановленому іншими спеціальними 

законами, що регулюють відповідну сферу правовідносин. 

Головною метою податкового контролю в Україні є постійне наповнення 

дохідної частини державного бюджету, а його предметом – перевірка повноти 

формування бази оподаткування діяльності суб’єктів господарювання 

податками та зборами і своєчасності їх перерахування до бюджету та 

державних цільових фондів [2, с. 225]. 

В свою чергу, до принципів податкового контролю належать:  

1) загальноправові принципи: законність, юридична рівність, дотримання 

прав платника податків, гласність, відповідальність, захист прав платників 

податків;  

2) загальноуправлінські принципи: незалежність, планомірність, 

систематичність, об’єктивність та достовірність, координація та взаємодія, 

ефективність, економічність та доцільність, гнучкість;  

3) спеціальні принципи: загальність, єдність, територіальність, 

конфіденційність, відшкодування шкоди. 

Виділяють такі основні завдання податкового контролю: 

1. Перевірка повноти та своєчасності сплати податків та зборів до бюджету 

та державних цільових фондів. 

2.  Контроль правильності визначення бази оподаткування. 

3.  Перевірка правомірності застосування податкових пільг за податками та 

зборами. 

4. Контроль за своєчасність подання до  органів фіскальної служби 

податкової звітності за  податками та зборами. 
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Важливою умовою ефективності діяльності податкових служб є саме 

якість податкового контролю, який містить порядок виконання податковими 

інспекторами, як суб’єктами контролю, роботи із забезпечення його цілей, 

здійснення окремих процедур, достатність та необхідність проведення 

податкового контролю, його повноту та рівень здійснюваних дій 

контролюючими органами. Тому досить актуальним залишається питання 

підвищення ефективності проведення податкових перевірок для зменшення 

кількості виявлених помилок та прийняття оперативного вмотивованого 

рішення за результатом проведення податкового контролю [5, с. 142]. 

Статтею 62 Податкового кодексу України визначаються способи 

здійснення контролю, які представимо у вигляді табл.1. 

Таблиця 1. – Способи здійснення податкового контролю юридичних осіб 
Способи здійснення 

контролю 

Короткий зміст 

  

Ведення обліку 

платників податків 

Створення умов для здійснення контролю органами контролю 

за правильністю нарахування, повноти і своєчасності сплати 

податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання 

податкового та іншого законодавства. Взяттю на облік підлягають 

усі платники податків за їх місцезнаходженням на підставі заяви, 

яка подається до ДПІ 

Інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

діяльності органів 

державної податкової 

служби 

Комплекс заходів із збору, опрацювання та використання 

інформації, необхідної органам ДПС для виконання функцій і 

завдань. Інформаційною базою є: інформація, що надійшла від 

платника податків у вигляді декларації, розрахунків та звітних 

документів; інформація, що надійшла від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та НБУ, а саме: про надані 

дозволи, ліцензії, свідоцтва на право здійснення діяльності; про 

експортно-імпортні операції, про на явність та рух грошових 

коштів, результати податкового контролю, про об’єкти 

оподаткування тощо 

Перевірка 

Форма здійснення податкового контролю, яка може бути 

планова та позапланова; виїзна та невиїзна; документальна, 

камеральна та фактична 

Експертиза 
Проводиться тоді, коли в ході проведення перевірки необхідні 

спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки 

  

Класифікувати податкові перевірки слід з урахуванням вищевикладеної 

класифікації податкового контролю. Слід зазначити, що нормативна 

диференціація податкових перевірок значною мірою впливає на загальну 

теоретичну модель податкового контролю. Класифікувати податкові перевірки 

за видами слід з урахуванням усієї сукупності принципових особливостей їх 

організації та проведення. Будь-яка податкова перевірка поєднує в собі риси, 

які можна вважати підставами для класифікації та, відповідно, включення до 

різних видів податкових перевірок. У відповідності до діючого податкового 

законодавства, а саме ст. 75 гл.8 ПКУ органи доходів і зборів мають право 

проводити камеральні, документальні (планові та позапланові; виїзні та 

невиїзні) та фактичні перевірки) [4]. 
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Залежно від особливостей інформативних джерел, які досліджують під час 

проведення податкових перевірок, із сукупності останніх слід виокремлювати 

документальні та фактичні податкові перевірки. Документальна перевірка є 

родовим поняттям, що передбачає наявність окремих її видів. Види 

документальних перевірок визначають з урахуванням конкретних правових 

підстав і особливостей їх проведення.  

Документальна перевірка передбачає вивчення первинних документів - це 

документи, в яких зафіксовані факти здійснення господарських операцій. 

Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства 

відбувається за місцезнаходженням підприємства та/або за місцезнаходженням 

об'єкта, якого перевіряють. За результатами документальної перевірки 

складається акт. Акт документальної перевірки повинен містити 

систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема 

норм податкового та валютного законодавства, а також невиконання платником 

податків законних вимог посадових осіб податкового контролю. За 

результатами документальної перевірки в акті викладаються всі істотні 

обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької 

діяльності, які стосуються фактів виявлених порушень податкового та 

валютного законодавства [1, с. 170]. 

Камеральна податкова перевірка. Законодавче визначення поняття 

«камеральна перевірка» з'явилося у зв'язку з внесенням змін до Закону України 

«Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» з прийняття ПКУ втратив чинність. 

Проведення камеральної перевірки на сьогодні регулюється ст. 76 ПКУ. 

Проведення камеральної перевірки завжди пов'язано з поданням податкової 

декларації до контролюючого органу. Прийняття податкової декларації є 

обов'язком контролюючого органу. Податкову декларацію приймають без 

попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію. Відмова 

службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову 

декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо 

такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення 

або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних 

відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) 

забороняється і розцінюється як перевищення службових повноважень такою 

особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у 

порядку, визначеному законом. 

Камеральна перевірка проводиться за місцем знаходження органу 

податкового контролю. Метою проведення камеральної перевірки є виявлення 

арифметичних або методологічних помилок у поданій платником податків 

податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми 

податкового зобов'язання. 

Виїзна податкова перевірка є антиподом камеральної з точки зору місця її 

проведення. Така перевірка завжди проводиться за місцем знаходження 

платників податків або податкових агентів. На думку фахівців у галузі 

податкового контролю, виїзні перевірки є більш ефективними, оскільки 
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дозволяють контролюючому органу використати різноманітні методи 

контрольної діяльності та відповідно отримати більше інформації про 

фінансово-господарську діяльність платника податків [3, с. 26]. 

Основними функціями Державної фіскальної служби України є наступні:  

- контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі, 

валютні операції, порядку розрахунків зі споживачами з використанням 

електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-

касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за 

товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну 

реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших 

спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;  

- облік платників податків, інших платежів;  

- виявлення і ведення обліку надходжень податків, інших платежів;  

- проведення роботи з боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових і 

роздрібних торговців, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, 

застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій 

до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про 

виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню 

або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню 

тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у 

незаконному обігу;  

- розробка основних напрямів, форм і методів проведення перевірок щодо 

додержання податкового та валютного законодавства;  

- при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, 

або дій, що створюють умови для такої діяльності, спрямовувати матеріали з 

цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою 

злочинністю;  

- передавати відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами 

правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх 

розслідування не належить до компетенції податкової міліції;  

- надавати фізичним особам - платникам податків і інших обов'язкових 

платежів ідентифікаційні номери і спрямовувати до державної податкової 

інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею 

доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з 

ідентифікаційним номером і вести Єдиний банк даних про платників податків - 

юридичних осіб;  

- організація у межах своїх повноважень роботи щодо забезпечення 

охорони державної таємниці в органах державної податкової служби. 
Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її 

недосконалість, а саме неузгодженість та суперечливість окремих податкових 

законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на 

платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування 

економічної сутності окремих податків та непристосованість її до переходу від 
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адміністративної-командних методів управління до господарювання в умовах 

демократичної правової системи України [6, с. 80].  

Напрямами вдосконалення організації податкового контролю можна 

вважати: 

- удосконалення системи контрольної роботи, що передбачає розробку 

системи відбору платників для документальних перевірок; розробку системи 

контролю за поверненням в Україну валютної виручки; створення системи 

контролю за товарними і грошовими потоками; 

- удосконалення системи обліку надходжень до бюджету повинне 

передбачати уніфікацію звітних форм платників і формування внутрішньої 

звітності; створення системи контролю за вірогідністю звітності податкових 

органів; удосконалення звітності податкових органів; 

- удосконалення роботи з платниками податків полягає у створенні 

системи підтримки та використання повідомлень громадян про факти ухилення 

від оподаткування; налагодженні системи виготовлення та розповсюдження 

бланків податкової та бухгалтерської звітності, реєстрів обліку; створенні 

системи консультаційних пунктів, у тому числі й електронних; 

- удосконалення системи взаємодії податкової служби з іншими органами 

виконавчої влади має проводитись за допомогою вдосконалення системи 

обміну інформацією про податкові надходження з органами Державного 

казначейства; вдосконалення системи отримання інформації з митної служби 

про загальні суми імпорту й експорту за кожним ідентифікаційним номером; 

налагодження системи обміну оперативною інформацією з правоохоронними 

органами; 

- удосконалення системи стягнення податків як однієї із найактуальніших 

повинне передбачати створення системи контролю за нарахуванням і 

надходженням платежів; створення системи обробки податкових документів 

примусового стягнення заборгованості; створення системи виявлення 

платників, що ухиляються від сплати податків; 

- вдосконалення методології проведення податкового аудиту, посилення 

контролю за супроводом процесу організації й проведенням перевірок, 

забезпечення своєчасного і якісного проведення перевірок, підтвердження 

достовірності заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ; 

- розширення бази оподаткування, яке дасть змогу зменшити податковий 

тиск на суб’єктів господарювання та підвищити сплату податків на 

добровільній основі, що збільшить надходження до бюджету; 

- поліпшення системи внутрішнього контролю та запобігання корупції; 

- прогнозування надходжень, що надасть можливість більш реально 

оцінювати ефективність діяльності податкової служби. 

Таким чином, податковий контроль є важливим напрямом державного 

фінансового контролю. Від своєчасності та повноти податкових надходжень 

залежить наповнення бюджетів усіх рівнів. Значна частка таких надходжень 

забезпечується шляхом здійснення постійного та дієвого податкового 

контролю. удосконалення методів податкового контролю має відповідати 
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стратегічним завданням розвитку податкової політики та економіки країни в 

цілому. 

Головною метою податкового контролю є забезпечення режиму су ворого 

дотримання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними 

суб’єктами податкових правовідносин. Однак контроль дозволяє не лише 

встановити недоліки у функціонуванні суб’єктів господарювання, оцінити 

виконавчу дисципліну і дотримання вимог законодавства, а і робити висновки 

стосовно його ефективності і пропонувати зміни до законодавчих актів з метою 

досягнення збалансованості інтересів держави і суб’єктів господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ  

У статті розглянуто особливості управління фінансами страхових 

організацій в сучасних умовах господарювання. Встановлено, що ефективне 

управління фінансами передбачає таку організацію роботи усіх служб, яка дає 

змогу правильно використовувати власні фінансові ресурси, залучати 

додаткові фінансові ресурси на най вигідніших умовах, інвестувати їх із 

найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Ключові слова: управління фінансами підприємства, фінанси 

підприємства, фінансове планування, управління активами, грошові потоки, 

фінансові інвестиції. 

Стан страхового ринку залежить як від мікроекономічних, так і 

макроекономічних чинників. До мікроекономічних чинників можна віднести 

http://zаkon4.rаdа.gov.uа/
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попит і пропозицію, що складаються на ринку. Макроекономічні чинники – це 

інфляція, курс валют, державне регулювання, тенденції на міжнародному ринку 

страхових послуг тощо. Глобалізаційні процеси, примушують національні 

страхові компанії підпорядковуватись не лише нормативно-правовим актам, 

розробленим усередині країни, але й долучатися до виконання вимог, що 

запроваджені на міжнародному рівні. Це стосується як виконання умов щодо 

платоспроможності Solvency I та Solvency ІІ, так і вимог щодо представлення 

фінансової звітності для публічного ознайомлення. Серед фінансових ринків 

ринок страхових послуг займає друге місце за рівнем капіталізації після ринку 

банківських послуг. При цьому кількість банківських установ є значно меншою 

за кількість страхових компаній, що пов’язано з більш жорсткими умовами для 

входження нових учасників на ринок банківських послуг. На рис. 1 

проілюстровано динаміку зміни кількості банківських установ та страхових 

компаній. 

 
Рисунок 1. Динаміка зміни кількості банків та страхових компаній за період 

2012–2016 рр. 

З рисунку видно, що банківські установи та страхові компанії мають 

однакову тенденцію до зменшення їх кількості на кінець періоду, що 

аналізується. При цьому кількість банків – більше, ніж удвічі менша за 

кількість страхових компаній. Зменшення кількості фінансових установ 

пов’язано з кризовими економічними явищами, що призводять до їх 

банкрутства, злиття та поглинань. 

Основними показниками, що визначають стан ринку страхових послуг є 

кількість укладених договорів зі страхувальниками, розмір чистих та валових 

страхових премій, обсяг страхових резервів, розмір активів і статутного 

капіталу страхових компаній. Проаналізуємо ці показники в динаміці за період 

2012–2016рр., що дасть змогу виявити основні тенденції, які склались на 

українському ринку страхових послуг (табл. 1). 

З табл. 1 видно, що загальна кількість договорів страхування скоротилась. 

Таке зменшення пов’язано зі стрімким зменшенням укладення договорів з 

обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті [1]. 

У 2015 р. спостерігається збільшення кількості укладених договорів 

страхування порівняно з 2014 р. на 4%. У 2016 р. кількість договорів 
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страхування, що були укладені, знову зменшилась. Це було пов’язано з 

початком політичної та економічної кризи, яка негативно вплинула на ринок 

страхових послуг. У 2017 році кількість укладених угод збільшилась, що 

пов’язано з пожвавленням економіки після 2016 року. Але кількість укладених 

угод у 2017 році була на 67,24% меншою за цей показник 2014 року. 

Таблиця 1. Аналіз основних показників діяльності ринку страхових 

послуг за 2014–2017 рр. 

Назва показника 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Загальна кількість укладених договорів 

страхування, тис. одиниць 
178 156,80 185 280,50 134 713,20 202 429,30 

Валові страхові премії (млн. грн.), у 

тому числі: 
21 508,2 28 661,9 26 767,3 29 736,0 

- зі страхування життя, млн. грн. 1 809,5 2 476,7 2 159,8 2 186,6 

Валові страхові виплати (млн. грн.), у 

тому числі: 
5 151,0 4 651,8 5 065,4 8 100,5 

– зі страхування життя, млн. грн. 82,1 149,2 239,2 491,6 

Рівень валових виплат, % 23,9 16,2 18,9 27,2 

Частка валових страхових премій, що 

припадає на 1 договір страхування, грн. 
120,73 154,69 198,70 146,90 

Чисті страхові премії, млн. грн. 20 277,5 21 551,4 18 592,8 22 354,9 

Чисті страхові виплати, млн. грн. 4 970,0 4 566,6 4 893,0 7 602,8 

Рівень чистих виплат, % 24,5 21,2 26,3 34,0 

Частка чистих страхових премій, що 

припадає на 1 договір страхування, грн. 
113,82 116,32 138,02 110,43 

Обсяг сформованих страхових резервів, 

млн. грн. з них: 
12 577,6 14 435,7 15 828,0 18 376,3 

- резерви зі страхування життя, млн. 

грн. 
3 222,6 3 845,8 5 306,0 6 889,3 

- технічні резерви, млн. грн. 9 355,0 10 589,9 10 522,0 11 487,0 

Загальні активи страховиків (згідно з 

формою 1 (П(С)БО 2)), млн. грн. 
56 224,7 66 387,5 70 261,2 60 729,1 

Обсяг сплачених статутних капіталів, 

млн. грн. 
14 579,0 15 232,5 15 120,9 14 474,8 

 

Валові страхові премії у 2013, 2015, 2017 роках мали тенденцію до 

зростання. А в 2014 та 2016 роках відбулось їх зменшення. Це ще раз доводить, 

що саме 2014 та 2016 роки були важкими для ринку страхових послуг і його 

розвиток у ці роки значно уповільнився. При цьому загалом валові страхові 

премії зросли у 2017 році відносно 2013 року на 7 042,50 млн. грн. або 31,03%. 

Обсяг страхових резервів мав неухильну тенденцію до зростання протягом 

усього періоду 2014–2017 рр. При цьому таке зростання відбулось переважно за 

рахунок зростання резервів зі страхування життя. Зростання страхових резервів 

пов’язано зі зростанням валових страхових премій. 

В умовах складної економічної ситуації та високої конкуренції на ринку 

перед кожною страховою компанією постають питання щодо утримання 

наявних клієнтів та розширення клієнтської бази. Однією з головних проблем 
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ринку страхування України виступає відсутність у населення усвідомленої 

потреби у страхових послугах та низький рівень страхової культури. 

Завданнями для головних економічних агентів ринку страхування є проведення 

роботи щодо ознайомлення з можливостями страхування, збільшення 

доступності страхових послуг, позиціонування страхування як засобу захисту 

від непрогнозованих обставин (ризиків). Вирішенню поставлених проблем 

сприяє процес зміцнення лояльності та підвищення на її основі страхової 

культури через позитивне сприйняття окремих страхових послуг. З  метою 

подальшого розвитку ринку страхових послуг, як інструмента соціального 

захисту населення, виникла потреба у визначені механізму формування 

лояльності страхувальників. 

Подолання низького рівня страхової культури є одним з основних завдань 

розвитку ринку страхових послуг. Страхова система України, яка сформувалася 

у середовищі знецінення коштів в результаті інфляції на початку 90-х рр., 

характеризується значним рівнем недовіри та недостатньою фінансовою 

грамотністю населення. На відміну від розвинутих країн світу, населення 

України не сприймає страхування як необхідний елемент захисту життя, 

здоров’я і майна від різних небезпек, що спричиняє низький попит на продукти 

страхових компаній [2].  

Побудова ефективного ринку страхування засноване на врахуванні 

інтересів його основних суб’єктів для досягнення сталого економічного 

зростання, підвищення соціально-економічної захищеності та добробуту 

населення. При цьому держава повинна створити умови як для забезпечення 

прозорої діяльності страхових компаній, так і для підвищення зацікавленості 

страхувальників у отриманні страхових послуг.  

Цілі державного регулювання страхового ринку визначаються 

необхідністю стимулювання розвитку страхового ринку та інвестиційної 

діяльності; забезпечення економічної безпеки та економічного зростання; 

вирішення соціальних проблем та розвитку підприємницької діяльності [3]. 

Необхідність державного регулювання ринку страхових послуг обумовлена 

значним впливом дій окремої страхової компанії на загальний рівень ставлення 

страхувальників до ринку, адже через позитивне сприйняття окремого 

страхового продукту, або фірми формується довіра до ринку страхових послуг 

загалом. Зацікавленість держави у функціонуванні ринку страхових послуг 

полягає у [4, c. 27]: 

– залученні додаткових коштів, що є джерелом довгострокових 

інвестиційних ресурсів; 

– підвищенні соціального захисту населення через забезпечення 

додаткового доходу, що не залежить від розміру державних виплат; 

– зниженні навантаження на видаткову частину бюджету через 

зменшення витрат держави на соціальне забезпечення громадян.  

– утворенні нових робочих місць.  

Як зазначається в роботі [4], стратегія розвитку страхового ринку України 

має бути орієнтована передусім на досягнення належного рівня особистого 

страхування. Наразі, у структурі загального обсягу валових страхових премій 
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частка валових страхових премій від фізичних осіб становить близько третини 

всіх премій (значення коливалось від 26,7% у 2008 р. до 35,6% у 2014 р.) [5].  

Страхова культура формується завдяки підвищенню довіри клієнтів 

страхового ринку через виважені дії з боку держави та страховиків щодо 

збільшення інформаційної прозорості та освіченості страхувальників щодо 

страхових продуктів. 

Отже, дослідження ринку страхових послуг варто проводити на двох 

рівнях, оскільки довіра до страхування на макрорівні виступає фактором 

формування страхової культури, а на мікрорівні – лояльності. В той же час, 

лояльність до страхової компанії сприяє позитивному досвіду страхувальника 

та формує рівень страхової культури і ставлення до ринку загалом (рис. 2).  

  
Рисунок 2. Рівні дослідження страхового ринку  

 

Здійснимо узагальнення чинників впливу на страховий ринок як на 

макро-, так і на мікрорівнях. У свою чергу, до чинників, що впливають на 

страховий ринок саме на макрорівні, у роботах [6; 7] віднесено такі:  

- загальна макроекономічна ситуація;  

- політична та соціальна стабільність;  

- державні гарантії, державний нагляд;  

- інфляційні очікування;  

- наявність повної інформації про ситуацію в економіці;  

- низький рівень доходів громадян;  

- чутливість до ризику або наявність страхового інтересу;  

- попит на страхові послуги;  

- кон’юнктура перестрахувального, фондового та інвестиційного ринків; 

-  міжнародна конкуренція;  

- механізм державного нагляду (регулювання) страхової діяльності; 

- ступінь присутності держави на страховому ринку;  

- система оподаткування страховиків та страхувальників. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, зазначені 

аспекти формують рівень страхової культури в країні і, тим самим, впливають 

на міру лояльності страхувальників. Проте, незважаючи на складну фінансово-

економічну та суспільно-політичну ситуацію в країні, ринок страхових послуг 

продовжує пошук оптимальної траєкторії розвитку в умовах стагнації 

економіки країни. Але, недосконале державне регулювання фінансового ринку 

Макрорівень

Мікрорівень

Страхова 

компанія
Страхувальник

Лояльність

СтрахувальникиСтраховий ринок

Держава
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України, зокрема, реалізація дозвільних та наглядових механізмів, корупції в 

процесі здійснення регуляторної політики, низька фінансова грамотність 

населення, нестача надійних фінансових інструментів збереження капіталу від 

інфляційних ризиків, неспроможність забезпечити права споживачів та 

професійних учасників ринку, виступили детермінантами волатильності 

показників розвитку страхового ринку, які продовжують стримувати розкриття 

потенціалу страхування в Україні. 

Дослідження сучасного стану та стратегічних пріоритетів розвитку ринку 

страхових послуг дало змогу підвести підсумки. 

1. Визначено основні сучасні проблеми ринку страхових послуг в Україні. 

Встановлено, що на розвиток вітчизняного ринку страхових послуг впливають 

не лише зміни національного страхового ринку, але й динаміка розвитку 

світового страхового ринку. Проаналізовано основні показники світового 

страхового ринку, що дало змогу визначити ключові тенденції його розвитку.  

2. Основні фактори ризиків, які впливали на фінансову діяльність були 

наступні: 

Зовнішні фактори ризиків: 

- ріст рівня безробіття; 

- відсутність повноцінного функціонування фондового ринку; 

- суттєве зниження реальних доходів та платоспроможності населення; 

- незначні обсяги кредитування, замороження іпотечного ринку; 

- погіршення рентабельності та спроможності здійснювати виплати 

внаслідок девальвації; 

- погіршення очікувань населення щодо майбутніх доходів; 

- зміни в кон’юнктурі страхового ринку; 

- діюча система оподаткування для страхових компаній; 

- діюча система проведення розрахункових операцій. 

Внутрішні фактори ризиків: 

- сезонність надання окремих видів страхових послуг; 

- інвестиційна політика і оптимізація інвестиційного портфеля; 

- менталітет керівництва при прийнятті управлінських рішень; 

- якість страхового портфеля та андеррайтингова політика; 

- рентабельність страхових операцій; 

- мотиваційна програма працівників. 
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ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ 

У статті з’ясовано сутність поняття фінансової стійкості страхової 

компанії як показника ефективності її діяльності, розглянуто важелі 

фінансової стійкості страховика та досліджено критерії забезпечення 

фінансової стійкості страхових компаній України. Запропоновано шляхи 

підвищення фінансової стійкості страховиків. 

Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість страховика, 

платоспроможність страхової організації, перестрахування, диверсифікація 

страхового портфелю. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Виконання страховою компанією функції захисту 

населення та підприємництва в умовах ринкової економіки можливе за 

наявності сформованого плану його розвитку та функціонування на ринку. В 

Україні, з урахуванням все ще недостатньої капіталізації страхового ринку у 

порівнянні з ринками розвинутих країн та країн Центральної Європи, питання 

достатності фінансів страховиків для реалізації стратегії розвитку набуває 

надзвичайної актуальності. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанням досягнення 

фінансової стійкості страховиків присвячені дослідження Величко Г.О., Курок 

О. О. Пономарьової О. Б., Рудлї Р. В., Сташкевич Н. М., Сташкевич О. С., 

Шірінян Л.В. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох проблем 

фінансової стійкості та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення 

фінансової стійкості та надійності страхових компаній України в сучасних 

умовах. 

http://forinsurer.com/stat
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4102
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Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасного стану 

страхового ринку України, визначенні сутності фінансової стійкості страхових 

компаній, її оцінки та управління нею в нестабільних умовах страхового ринку 

України, а також у розробці шляхів покращення фінансової ситуації 

страховиків. 

Виклад основного матеріалу. Більшість науковців відзначає, що рівень 

фінансової стійкості є головним індикатором життєздатності страхової компанії 

та її спроможності виконувати свої фінансові зобов’язання перед 

страхувальниками в умовах негативного впливу різних зовнішніх і внутрішніх 

чинників.  

Фінансова стійкість страховика – це економічна категорія, що 

характеризує такий стан його фінансових ресурсів, їхнього розподілу й ви-

користання, за якого страхова компанія є платоспроможною і здатною 

своєчасно й у повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язання перед 

страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх чинників, 

спричинених зміною параметрів середовища, в якому вона перебуває, і/або 

внутрішніх чинників, викликаних реалізацією одного або низки ризиків 

страховика [6, с. 93] 

Спосіб впливу на фінансово-економічну діяльність страхових компаній 

здійснюється фінансовими методами, в свою чергу, фінансові важелі є засобами 

реалізації фінансового методу, системою фінансових показників, за допомогою 

яких здійснюється вплив на господарську діяльність страховика. Специфічними 

фінансовими важелями у страхуванні є страховий платіж, комісійні винагороди 

від перестраховиків, страхове відшкодування, страховий тариф, ціна страхової 

послуги, відрахування у страхові резерви та інші.  

Найважливішими фінансовими важелями у діяльності страхових 

організацій є страхові премії та страхові виплати. У 2014 р. спостерігалися 

темпи спаду більшості показників страхової діяльності, в тому числі валових 

страхових премій на 6,6 %. Проте починаючи з 2015 рік обсяги валових 

страхових премій почали стабільно збільшуватися, зокрема в 2015 – на 11,9 %, 

2016 – на 18,3%, 2017 – на 23,5%, що було зумовлено зростанням обсягів 

внутрішнього перестрахування. У 2017 розмір надходження страхових премій у 

порівнянні з 2013 р. збільшився майже вдвічі. Динаміка обсягів валових 

страхових премій та валових страхових виплат для кращого їх порівняння 

відображена на рис. 1. 

Тенденція валових страхових виплат протягом 2013-2017 рр. була 

стабільно висхідною. Таким чином, рівень страхових виплат, який показує 

рентабельність страхування, за п’ять років збільшився в два рази. Дане 

збільшення суттєво не впливає на фінансовий стан страхового ринку, оскільки 

за аналогічний період кількість внесених страхових премій зросла аналогічно 

вдвічі, що є позитивним для забезпечення фінансової стійкості страховиків 

України. 
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Рис. 1.  Динаміка валових страхових премій та виплат на страховому ринку 

України протягом 2013 – 2017 р.р., млн.грн. [3, 4] 

 

Забезпечення фінансової стійкості страховика є складним процесом, який 

пов’язаний з постійним контролем всіх сфер його діяльності та своєчасною 

реакцією його менеджменту на зміну внутрішнього та зовнішнього середовища 

[1, с. 80]. Основні критерії забезпечення стабільної діяльності страховика 

зображені на рисунку 2. 

У реалізації зміцнення фінансової стійкості страхових операцій найбільш 

важливими та пріоритетними напрямами є використання можливостей 

регулювання ринку за допомогою правильно складеного страхового договору і 

умов його виконання, а також оптимізація страхового портфеля [7, с. 117]. 

Найбільш оптимальним страховим портфелем є диверсифікований, адже 

він характеризується оптимальним рівнем доходності, ризику та фінансової 

надійності. У ньому вдало комбінуються агресивна та консервативна форми. 

Оптимальний страховий портфель формується на основі поєднання в ньому 

видів страхування, збитковість за якими дає змогу утримувати певну задану їй 

норму, що забезпечує достатній запас платоспроможності і отримання 

прибутку компанією. Управління, орієнтоване на оптимальне поєднання видів 

страхування у портфелі компанії, передбачає постійний моніторинг ризиків, 

прийнятих компанією, аналіз рентабельності страхових операцій, формування 

ефективної інвестиційної політики, доходи від якої впливають на 

платоспроможність страховика [5, с. 843]. 

Заходи, спрямовані на підтримку фінансової стійкості страхової компанії є 

системою цілеспрямованих дій щодо максимального обмеження і 

попередження будь-якого ризику. Процес управління ризиками містить аналіз, 

контроль та фінансування ризику. Управління ризиками здійснюється ще до 

укладання договору страхування, також існують можливості управління 

ризиком у процесі дії договору страхування. Зниження ймовірності настання 
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страхового випадку повністю відповідає інтересам страховика. Якщо термін дії 

договору страхування закінчився, а страховий випадок ще не настав, то 

страхові платежі залишаються у страховика у вигляді доходу, а якщо страховик 

був змушений виплатити страхове відшкодування, то це є збитками [7, с. 118]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Основні критерії забезпечення стабільної діяльності 

страховика 

 

Проблема забезпечення фінансової стійкості може розглядатися двояко: як 

визначення системи ймовірності дефіциту ресурсів у будь-якому році та як 

відношення доходів до видатків за поточний розрахунковий період. Ступінь 

дефіцитності ресурсів страхової компанії багато в чому залежить від величини 

її страхового портфеля. Для визначення ступеня ймовірності дефіцитності 

ресурсів використовується коефіцієнт професора Ф. Коньшина. Чим менше цей 

коефіцієнт, тим вище фінансова стійкість страховика. Проте необхідно мати на 

увазі, що коефіцієнт професора Ф. Коньшина дає найбільш точні результати 

тоді, коли страховий портфель складається з об’єктів з приблизно однаковими 

за вартістю ризиками.  

Відповідно, однією з умов забезпечення фінансової стійкості страхових 

операцій є завдання вирівнювання розмірів страхових сум, на які застраховані 

різні об’єкти. Це завдання вирішується у страховій справі в основному шляхом 

передання частини об’єктів страхування чи їх вартості іншим страховикам в 

перестрахування, яке набуває останніми роками все більшого впливу [6, с. 95]. 

Фінансова стійкість страхової компанії визначається за допомогою аналізу 

її діяльності, як суб’єкта господарювання, на основі абсолютних та відносних 

показників та оцінки фінансової стійкості страхової компанії, як суб’єкта 

Критерії забезпечення фінансової стійкості страхової компанії 

достатність власного капіталу; 

врівноважена тарифна політика; 

збалансованість страхового портфеля; 

наявність безпечної програми перестрахування;  

 

адекватні методи формування страхових резервів 

оптимальна інвестиційна політика; 

високий рівень платоспроможності. 
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фінансового ринку, на основі дотримання належного фактичного рівня 

статутного капіталу та запасу платоспроможності страховика. 

Власний капітал страхової компанії є першоосновою його фінансової 

стійкості. Власний капітал страхової компанії – це гарантія збереження її 

фінансової стійкості, адже навіть за умови браку страхових премій та прибутку 

від інвестиційної діяльності, необхідних для виконання поточних та 

довгострокових зобов’язань, їх можна погасити за рахунок власного капіталу. 

Але така ситуація може виникнути тільки в результаті настання катастрофічних 

подій або кумуляції ризиків одного виду [2, с. 559].  

До найбільш дієвих факторів фінансової стійкості належить 

перестрахування. Наслідки реалізації масштабних, катастрофічних ризиків, що 

прийняті на страхування без передачі їх у перестрахування, можуть остаточно 

підірвати позиції будь-якої страхової компанії. А тому перестрахування є 

необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості й нормальної діяльності 

страховика незалежно від розміру його капіталу та величини страхових 

резервів. Використання даного механізму страховою компанією, зазвичай, 

оцінюється показником незалежності від перестрахування, що обчислюється 

шляхом співвідношення суми чистих премій до суми валових премій за всіма 

полісами страхування. 

Важливим елементом управління страховими резервами виступає 

ефективне інвестування фінансових ресурсів (рис.3), які акумулюються в даних 

фондах. Така діяльність страхової компанії поряд з розміщенням власних 

коштів страховика складає його інвестиційну політику. При цьому інвестування 

даних видів фінансових ресурсів в обов’язковому порядку повинно відповідати 

принципам безпеки, ліквідності, диверсифікації та прибутковості. Проте 

пріоритетність кожного з вказаних принципів в розрізі розміщення власних та 

залучених ресурсів страховика є різною [2, с. 560]. 

Високий рівень платоспроможності страховика забезпечує гарантованість 

покриття всіх його зобов’язань перед страхувальниками, засновниками, 

співробітниками, контрагентами та державою, що розширює можливості 

діяльності страхової компанії на страховому ринку і в результаті зміцнює її 

фінансову стійкість.  

Проведення постійного фінансового моніторингу діяльності страховика, 

також є важливою умовою забезпечення його фінансової стійкості, оскільки 

страхові операції можуть використовуватись для легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом або  інших кримінальних схем. Тому менеджмент страхової 

компанії повинен постійно проводити контроль за фінансовими операціями 

страхувальників і встановлювати джерела надходження їх грошових коштів [7, 

с. 128]. 

Таким чином, 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. Оцінка фінансового стану страховика пов’язана з необхідністю 
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визначення доцільності його діяльності на страховому ринку, можливості 

виконувати свої зобов’язання, та задовольняти потреби своїх клієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вплив інвестиційної діяльності страховика на її фінансовий стан 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ У СПОЖИВЧОМУ 

КРЕДИТУВАННІ 

Сучасний етап розвитку кредитного ринку України характеризується 

системними диспропорціями, які негативно впливають на стабільність 

банківської системи та стримують економічний розвиток. З метою зниження 

кредитного ризику і вдосконалення роботи банків щодо забезпечення 

банківських позик у статті охарактеризовано основні проблеми, що 

стримують кредитування економіки, обґрунтовано систему заходів щодо 

поліпшення кредитного клімату. 

Ключові слова: споживчий кредит, кредитні ризики,фінансова криза, 

банківське кредитування, кредитний клімат. 

У зв’язку з новою хвилею фінансової кризи, економічною та політичною 

нестабільністю, а також розбалансованістю фінансових ринків, що обумовили 

виникнення кредитної кризи, достатньо гостро постало питання щодо 

необхідності вдосконалення управління кредитним ризиком на основі 

розроблення нових підходів до забезпечення банківських позик з метою 

активізації та стимулювання банківського кредитування. 

 Актуальність даної статті полягає в тому, споживче кредитування є одним 

із основних видів банківської діяльності, який відіграє важливу роль у 

задоволенні постійно зростаючих споживчих потреб громадян, не пов’язаних з 

їх підприємницькою діяльністю, в разі нестачі у них власних коштів та сприяє 

розвитку виробництва і соціально-економічному розвитку країни. Динамічний 

розвиток, різноманітність форм і видів споживчого кредиту свідчать про 

зацікавленість у ньому, як джерелі високих прибутків, з боку банків, а також 

про постійний попит з боку населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питанням управління 

кредитним ризиком у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі 

приділяється значна увага, зокрема в працях таких відомих вчених як О.І. 

Барановський, Р.А. Вернер, О.Д. Вовчак, В.В. Коваленко, А.Я.  Кузнєцова, Л.В. 

Кузнєцова, О.І. Лаврушин, Н.О. Мельникова, С.В. Науменкова, Н.М. 

Пантєлєєва, Л.О. Примостка, Т.С. Смовженко та інших.  

Разом з тим невирішеними аспектами цієї проблеми залишаються 

управління проблемними активами банків та розроблення системи заходів 

щодо вдосконалення механізмів повернення банківського кредиту за рахунок 

заставного забезпечення. Зокрема, подальшого розвитку потребують 

рекомендації щодо встановлення та практичного застосування у процесі 

банківського кредитування нормативних значень показників, що відображують 
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співвідношення обсягу наданого кредиту та вартості застави, мінімальної суми 

початкового внеску, коефіцієнта боргового навантаження, а також загального 

розміру заборгованості за кредитом до доходів позичальника. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні системи заходів щодо управління 

кредитним ризиком банку на основі вдосконалення видів, форм і механізмів 

забезпечення банківських позик, а також механізмів повернення та зниження 

частки проблемних кредитів. 

Споживче кредитування є для банків найбільш ризикованим. Ризики 

споживчого кредиту пов'язані з великим відсотком неповернення кредитного 

ресурсу банку. Споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в 

національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на 

придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається 

в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. 

Споживче кредитування активно розвивається в нашій країні. Так, 30-50% усіх 

купівель у торгівельних мережах здійснюються у кредит і лідирує серед них 

побутова та аудіо- і відеотехніка [3, 7].Існують позитивні та негативні сторони 

споживчого кредитування на торговельних точках, які представленні на рис. 1. 

Оскільки теорія і практика підтверджують, що ризик є неминучим 

чинником банківської діяльності, то важливим у діяльності будь-якого 

комерційного банку є вміння управляти ризиками. Зазначимо, що управління 

ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє ризики, проводить 

оцінку їх величин, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а 

також враховує взаємозв’язки між різними категоріями ризиків [2,с. 247].  

Відсутність ефективної системи управління ризиками може в кінцевому 

результаті привести банк до виникнення значних проблем. Окремий 

недооцінений банківський ризик перетворюється в ризик структурний та завдає 

збитки цілому банку. Однак, необхідно зрозуміти, що повністю уникнути 

ризиків у банківській діяльності неможливо, а тому мета процесу управління 

ризиками в банку полягає не в повному їх уникненні, а в обмеженні та 

мінімізації їх впливу[6, с. 88]. 

З однієї сторони кредитний ризик з’являється внаслідок змін у 

функціонуванні банків, з іншої – через недостатній контроль за здійсненими 

кредитними операціями, порушень діяльності позичальника через дію 

незалежних від нього обставин тощо. Фактори, які породжують кредитний 

ризик можуть мати внутрішнє (мікроекономічні), тобто бути контрольованими 

(цілком і повністю залежать від специфіки діяльності банку) та зовнішнє 

(макроекономічні), тобто неконтрольованими (є об’єктивні та на виникнення 

яких банк не може вплинути) походження. Вони в свою чергу поділяються на 

ті, що пов’язані із позичальником (неефективна робота клієнта, що отримав 

кредит; особистий фактор позичальника (суб’єктивний); зовнішні фактори, що 

впливають на діяльність позичальника; зміна його соціального стану); окремим 

кредитом (об’єктивний та ризик, пов’язаний із предметом забезпечення); 

банком (форс-мажорнi обставини; операційного середовища; регіональні 

фактори; галузеві фактори; низька якість кредитної політики; юридичні; 
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організаційні та інформаційні» управлінські; методичні; кадрові; адаптивні; 

фінансові; технологічні) [4, с. 193]. 

 

 
Рис. 1. Позитивні та негативні сторони споживчого кредитування 

 

Основними причинами, що посилюють кредитніризики та стримують 

кредитування економіки в умовах фінансової кризи, є: 

1. Стрімке падіння темпів економічного зростання на фоні проведення 

військових дій у зоні АТО, підвищення політичних і ринкових ризиків, 

посилення інфляційних і девальваційних очікувань.Це обумовлює зниження 

доходів суб’єктів господарювання та зменшення кількості платоспроможних 

позичальників, що, в свою чергу, формує обережну кредитну політику банків. 

2. Нестача кредитних ресурсів через слабку внутрішню ресурсну базу та 

обмеженість доступу до міжнародних ринків капіталу. 

3. Недосконалість методів управління кредитними ризиками та 

механізмів повернення кредитів неплатоспроможними позичальниками, а 

також проблеми з реалізацією заставленого майна чи неможливістю реалізувати 

• отримання банками стабільно
високого прибутку;

• збільшення обсягу продажів
торговельними організаціями;

• збільшення купівельної
спроможності населення;

• збільшення клієнтської бази
як для банків, так і для
торговельних організацій.

Позитивні сторони 
споживчого кредитування на 

торговельних точках 

• підвищені ризики безповоротності
грошових коштів для банків;

• значні переплати за товар, який
клієнт купує.

Негативні сторони 
споживчого кредитування на 

торговельних точках 
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інші форми заставного забезпечення банківських позик. Це призводить до 

зниження якості існуючих активів та до збільшення обсягів і частки 

проблемних кредитів. 

4. Низький рівень захисту прав кредиторів і позичальників[5, с. 83]. 

Специфіка механізму управління кредитним ризиком в кожному банку 

має свої особливості. Найпростішим типовим механізмом, є механізм, що 

представлений на рис. 2. 

 
Рис. 2. Механізм управління кредитним ризиком[1, с. 112].  

 

На підставі проведеного аналізу розвитку споживчого кредитування в 

Україні доходимо висновку, що споживчий кредит має велике соціально-

економічне значення для розвитку країни. Він чинить на економіку як 

позитивний, так і негативний вплив, характер якого суттєво змінюється 

залежно від фази економічного циклу. Сьогодні в Україні обсяги споживчого 

кредитування скорочуються через негативний вплив фінансово-економічної та 

політичної кризи, які зумовлюють підвищення кредитних ризиків, зниження 

купівельної спроможності населення, зниження довіри до банків. 

Отже, враховуючи високий рівень ризику, який притаманний споживчому 

кредиту, та складну економічну ситуацію в Україні, найближчим часом 

пожвавлення ринку споживчого кредитування може не відбутися. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ОБ'ЄДНАННЯ СТРАХОВИКІВ  

З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба 

координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний 

інтерес. В роботі розкрито дії страховиків і їх можливість створювати 

спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту 

інтересів своїх членів та виконання спільних програм, якщо їх утворення не 

суперечить чинному законодавству. 

Ключові слова: страховий ринок, об’єднання страховиків, потенціал 

страхування, механізм функціонування, проблеми розвитку страхування. 

Постановка проблеми. Дослідження проблеми розвитку страхування 

охоплює економічні, правові і соціальні аспекти та має вкрай важливе значення 

як з теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Створення сприятливих умов для розвитку страхування в Україні 

потребує проведення глибоких теоретичних досліджень та надання наукових 

рекомендацій, які можуть стати важливим чинником ефективного 

функціонування національного страхового ринку. Дослідження механізму 

використання потужного потенціалу страхування у ринковій економіці 

дозволить повніше використовувати його в умовах України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню страхових 

правовідносин, зокрема майнових, були присвячені праці представників 

дореволюційної доби. Зокрема це роботи В.Р.Ідельсона, Д.І.Мейєра, 

Г.Ф.Шершеневича тощо. Правові питання майнового страхування в 

економічних зв’язках радянського періоду частково висвітлювалися: Є.Н. 

Гендзехадзе, К.О. Граве, Л.А. Лунцем, О.С.Іоффе, В.К. Райхером, 

В.І.Серебровським, В.М. Яковлєвим та ін. 

Значний внесок у розв’язання проблем страхових правовідносин був 

зроблений представницею сучасного періоду М.Я.Шиміновою. Також, 

питанням страхових правовідносин було присвячено праці В.В. Аленичева, 

Д.А. Петрова, Є.О.Суханова. 

http://www.privatbank.com.ua/
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В останні роки відчувається значна зацікавленість українських вчених-

правознавців правовими проблемами страхових правовідносин. Аналізу 

страхових правовідносин присвячені праці Є.М. Білоусова, В.В. Луця, В.П. 

Янішена. В дослідженні було опрацьовано монографії, зокрема, - 

В.Д.Базилевича, В.М. Бондарнека, О.Д.Василика, А.А. Гвозденка, О.Д.Заруби, 

М.С. Клапківа, Ф.В. Коньшина, Л.І. Рейтмана, С.С.Осадця та ін., присвячені 

страхуванню в сфері економіки. 

Разом з тим теоретичні проблеми становлення і розвитку страхових 

майнових правовідносин в Україні висвітлені недостатньо і потребують 

поглибленого вивчення, що посилю єактуальність обраної теми. 

Метою дослідження є вивчення умов для забезпечення ефективного 

функціонування національного ринку страхових послуг у період становлення 

ринкової економіки, адаптація світового досвіду у галузі страхування 

відповідно до національних особливостей, становлення в Україні 

цивілізованого страхового ринку, що забезпечить успішне здійснення 

економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу 

інтеграцію у світове господарство, розвиток світової економіки та міжнародних 

відносин. 

Виклад основного матеріалу.У багатьох країнах світу страховики 

створюють свої професійні об'єднання (асоціації), які ставлять за мету 

захищати й обстоювати інтереси своїх членів, вживати погоджених заходів у 

разі, коли цих інтересів торкнуться дії або наміри органів влади, 

співробітничати з будь-яким іншим об'єднанням, що має споріднений напрямок 

діяльності. 

Результатом першої угоди між страховиками вважають утворення в 1791 

році Союзу Лондонських товариств страхування від вогню. 

За своїм статусом об'єднання страховиків не повинні здійснювати 

комерційну діяльність. 

Для країн із розвиненим страховим ринком намітилася тенденція до 

злиття дрібних і середніх об'єднань страховиків. 

З 1985 року ефективно працює Асоціація британських страховиків (АБС), 

яка виникла внаслідок злиття кількох організацій. Близько 440 компаній, що 

охоплюють 95 % всього страхового бізнесу країни, активно підтримують цю 

асоціацію. АБС ставить перед собою завдання підвищити рівень суспільного 

усвідомлення місця страхування в економічній і соціальній структурі Великої 

Британії. І це в країні, страховий бізнес якої розвинений надзвичайно. У штаті 

АБС налічується понад 270 експертів, консультантів та інших 

висококваліфікованих фахівців. Крім АБС, тут діє ще багато інших об'єднань 

страховиків і їхніх посередників. 

Такі об'єднання успішно функціонують і в інших державах — членах 

Європейського союзу. Останніми роками страхові об'єднання сформувалися і в 

більшості країн СНД. 

З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба 

координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний 

інтерес. Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об'єднання 



 

205 

 

для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та виконання 

спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству. 

Найбільшим об'єднанням вітчизняних страховиків є ліга страхових 

організацій України (ЛСОУ). Вона діє на принципах добровільності і 

самоуправління. Це незалежна некомерційна організація. ЛСОУ є юридичною 

особою. 

Ліга має у своєму складі понад 100 членів — страхових організацій, але 

не є щодо них вищою організацією. Рішення Ліги мають характер 

рекомендацій. Вона не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів. 

Головні завдання ЛСОУ такі: сприяти опрацюванню рекомендацій з 

методології страхування; готувати пропозиції з питань вдосконалення 

страхового законодавства; брати участь в експертному оцінюванні проектів 

нормативних актів, програм та інших документів у галузі страхування. З цією 

метою створено ряд комісій, які працюють над підготовкою відповідних 

пропозицій. Певна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів для 

членів Ліги, що сприяє формуванню розвиненої інфраструктури страхового 

ринку в Україні. 

Великого значення ЛСОУ надає захисту інтересів своїх членів у 

державних і громадських організаціях. 

Згідно зі своєю метою Ліга проводить конференції, семінари та інші 

заходи науково-практичного характеру, організовує обмін досвідом серед своїх 

членів, а також сприяє ознайомленню їх із практичними надбаннями 

страховиків інших країн, використовуючи для цього різні засоби інформації. 

При ЛСОУ на правах юридичної особи працює Навчально-інформаційний 

центр. 

Вищим органом управління є з'їзд членів ЛСОУ. Він скликається 

правлінням Ліги не рідше як один раз на рік. З'їзд вважається повноважним, 

якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Ліги. З'їзд може 

розглядати будь-які питання, що стосуються діяльності Ліги. До виключної 

компетенції з'їзду належать затвердження статуту Ліги і внесення до нього змін 

і доповнень, обрання і відкликання членів правління, ревізійної комісії, а також 

при потребі — припинення діяльності Ліги. 

У період між загальними зборами керівництво роботою Ліги 

покладається на правління. Воно приймає рішення з усіх питань, крім тих, що 

безпосередньо належать до компетенції з'їзду. Члени правління працюють у 

Лізі на громадських засадах. Повсякденне керівництво роботою Ліги покладено 

на президента та виконавчу дирекцію на чолі з генеральним директором. 

Ліга утримується за рахунок внесків своїх членів, критерії визначення 

яких затверджуються загальними зборами її членів. Зараз внески 

диференційовано залежно від суми страхових премій, отриманих конкретним 

членом ЛСОУ. Крім того, Ліга може отримувати доходи від навчальної, 

консультаційної, видавничої діяльності, а також від відсотків за зберігання 

коштів на рахунках у банку. 

Ліга самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку 

залежно від потреб страхового ринку, зростання прибутків її членів. 
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Зазначимо, що за останні роки ЛСОУ серйозно підвищила свій імідж. 

Наслідками її роботи практично користуються всі страховики, проте серед 

членів Ліги офіційно перебувають лише менш як половина. З огляду на досвід 

сусідів, зокрема Польщі, варто було б законодавче визначити обов'язковість 

членства у ЛСОУ всіх страховиків і дозволити відносити членські внески на 

витрати компаній з ведення страхової справи.ЛСОУ може створювати філії, 

відділення, представництва. 

Нещодавно зареєстровано Асоціацію професійних страхових 

посередників України, її завдання — створювати нормальні умови для розвитку 

брокерської та агентської діяльності у страхуванні. Без таких посередників 

страхувальникам і страховикам важко реалізувати свої інтереси. Проте 

кількість членів АПСПУ ще надто мала (на кінець 2001 року — 18 членів). 

Заважають деякі законодавчі неузгодження, недовіра страхувальників та 

страховиків до цього нового для нашого суспільства інституту. Між тим 

світовий досвід показує, що належним чином підготовлені брокери здатні 

суттєво сприяти комплексному управлінню ризиками клієнта, включаючи 

здійснення договірного процесу щодо страхового забезпечення ризиків, 

експертизи ризиків та надання допомоги в отриманні справедливих страхових 

виплат. 

Створено Авіаційне і Морське страхові бюро. На них покладено функції 

координації зусиль компаній, які здійснюють відповідні види страхування, 

спрямовані на організацію перестрахування ризиків, опрацювання методичного 

забезпечення страховиків. Такі об'єднання мають сприяти збільшенню 

внутрішнього ринку в цих видах страхування, більш обґрунтованому 

розміщенню ризиків, зміцненню фінансової надійності страховиків, 

опрацюванню разом із зацікавленими відомствами системи заходів щодо 

зменшення авіаційних та морських пригод. 

Згідно із законом страхові об'єднання, як уже зазначалося, не можуть 

здійснювати страхову діяльність. Виняток нині становить Моторне 

(транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), яке хоча безпосередньо не 

продає страхові послуги, але у визначених законодавством випадках здійснює 

страхові виплати за рахунок централізованих страхових фондів. 

МТСБУ створено 1994 року. Тепер членами МТСБУ є понад 70 страхових 

компаній. 

Основні завдання об'єднання такі: 

• гарантування платоспроможності страховиків—членів МТСБУ щодо 

страхових зобов'язань із зазначеного виду страхування; 

• укладення угод з уповноваженими організаціями інших країн про 

взаємне визнання договорів на страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів та врегулювання питань щодо відшкодування 

втрат і забезпечення виплат страхового відшкодування постраждалим третім 

особам; 

• управління централізованими страховими резервними фондами; 

• забезпечення бланками полісів; 
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• виплата компенсацій у разі заподіяння шкоди водіями, особу яких не 

з'ясовано, а також водіями-інвалідами, котрі експлуатують спеціально 

обладнані автомобілі. 

Істотно зросла роль МТСБУ після червня 1997 року, коли Україну було 

прийнято до Міжнародної системи «Зелена картка». 

При МТСБУ створені фонд страхових гарантій, що має забезпечувати 

платоспроможність Моторного бюро під час взаєморозрахунків з іноземними 

партнерами, та фонд захисту потерпілих, призначений для розрахунків із 

третіми особами у випадках, зумовлених чинним законодавством. Кошти цих 

фондів розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та 

ліквідності. 

Одна з форм добровільних страхових об'єднань — страхові пули (СП), які 

не є юридичною особою. Вони створюються страховиками, щоб забезпечити 

фінансову стабільність страхових операцій на умовах солідарної 

відповідальності учасників пулу за виконання зобов'язань згідно з договорами 

страхування, укладеними з учасниками пулу.[4, c. 20] В Україні вже працює 

кілька страхових пулів. 

Висновки.Сучасний етап функціонування національного страхового 

ринку потребує удосконалення системи правового забезпечення й державного 

регулювання страхової діяльності (удосконалення законодавчої та нормативної 

бази, прийняття низки законів та нормативно-правових актів, що 

регламентували б права та обов’язки ринкових суб’єктів та врегулювали 

механізми здійснення страхування), удосконалення порядку оподаткування 

страхової діяльності, впорядкування сукупності видів страхування та 

вирішення інших завдань. Формування розвинутого ринку страхових послуг в 

Україні забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації та 

стабільний розвиток національної економіки, розвиток світової економіки та 

міжнародних відносин. 
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ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

У статті автором проведене дослідження методики і практики встановлення 

соціальних стандартів та планування видатків на забезпечення соціальних 

гарантій. Описані її недоліки та запропоновані шляхи їх усунення. 

Ключові слова: бюджет, видатки, соціальна сфера, соціалізація, місцеве 

самоврядування. 

Постановка проблеми. Системні трансформаційні перетворення, що 

тривають в Україні, спричинили затяжний період фінансово-економічної 

нестабільності. Активні пошуки виходу із зазначеної ситуації привели до 

розуміння необхідності реформи фінансової системи, одним із напрямів якої 

проголошено децентралізацію управління державними фінансовими ресурсами, 

за умов якої на місцеві бюджети покладається завдання фінансування значної 

частини соціальних потреб населення. Відповідно посилюється увага до питань 

визначення потенціалу виконання соціальних видатків місцевих бюджетів з 

метою забезпечення належного рівня добробуту населення. 

Питанням розвитку місцевих бюджетів у контексті виконання ними 

соціальних видатків присвячені праці вітчизняних учених, як: Л. Баранник, Н. 

Велентейчик, Н. Винниченко, О. Воронкова, І. Грицюк, В. Зубріліна, Ю. 

Каспрук, О. Кириленко, І. Когут, Т. Косова, В. Костовська, Л. Лисяк, А. Лучка, 

С. Мацюра, Т. Мигович, А. Науменко, Ю. Остріщенко, Л. Панасюк, О. 

Пищуліна, К. Роменська, І. Руденко, Н. Собкова, Д. Третяк, В. Хорошун, І. 

Чікіта, І. Чугунов, С. Юрій та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як соціальна держава Україна 

має розвинену систему соціальної підтримки населення, що включає підтримку 

доходів у грошовій та натуральній формах, надання соціальних послуг та 

соціальних пільг у формі звільнення або зменшення плати за окремі види 

послуг (транспортних, житлово - комунальних, побутових, медичних тощо). 

Проте, незважаючи на значні суми ресурсів, що спрямовуються на 

фінансування системи соціальної підтримки, рівень соціальних гарантій 

держави залишається вкрай низьким, а програми соціальної допомоги не 

вирішують проблем малозабезпечених категорій населення. 

Вагомою причиною низької ефективності забезпечення соціальних 

гарантій населенню є проблеми, пов'язані з необґрунтованістю їх розмірів, а 

також недоліки визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для їх 

забезпечення. Вітчизняна практика планування акумуляції та використання 



 

209 

 

коштів органами місцевого самоврядування на забезпечення соціальних 

гарантій вказує на наявність упущень. 

Однією із основних складових бюджетного механізму забезпечення 

соціальних потреб виступає фінансове планування та прогнозування, 

важливість яких полягає в тому, що держава за їх допомогою визначає свої 

фінансові можливості для прийняття рішень щодо економічного та соціального 

розвитку як всієї держави, так і окремих її регіонів [2, c. 94]. 

Відчутні складнощі існують у плануванні місцевих бюджетів на коротко- 

та середньострокову перспективу. Відсутня система взаємоузгодження 

стратегічних пріоритетів регіонального розвитку один з одним та із 

загальнодержавними пріоритетами розвитку. 

За цих обставин перспективним напрямом у бюджетному плануванні має 

стати широке застосування у бюджетній практиці програмно-цільового методу. 

Цей підхід передбачає, що будь-які бюджетні видатки мають здійснюватись на 

цілі, що відповідають середньостроковій або довгостроковій стратегії розвитку 

держави. Кожен керівник органів влади чи бюджетної установи повинен 

планувати витрачання коштів з найкращим результатом і мінімальними 

затратами згідно із пріоритетами державної політики чи рішеннями 

територіальної громади [3, c. 53]. 

За такого підходу увага зосереджується не на тому, як витратити більше 

коштів на соціальну сферу, а на тому, як надані послуги відповідають потребам 

громадян. Відповідно для визначення результативності програм розробляється 

низка показників, за допомогою яких можна оцінити результати використання 

коштів. 

Вагомою складовою фінансування соціальної підтримки населення є 

видатки державного бюджету на централізовані закупівлі, які формують значну 

частину матеріального потенціалу галузей охорони здоров’я, освіти, 

соціального захисту та соціального забезпечення. Такі видатки здійснюються 

через окремі державні установи та затверджуються у відомчому розрізі у 

щорічному законі про державний бюджет. 

Незважаючи на значні суми державних видатків, що спрямовуються на 

соціальні програми, широкий перелік форм соціальної підтримки населення, 

перевагами якої в Україні користується значна частина суспільства, не всі 

заходи виявляються ефективними. Узагальнення праць науковців, що 

досліджують проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери в 

Україні, дозволяє узагальнити основні чинники, що визначають кризові прояви 

у фінансуванні системи соціальної підтримки: 

- надто широкий перелік соціальних зобов’язань держави, що 

супроводжується відсутністю реально гарантованого фінансового забезпечення, 

постійним недофінансуванням соціальних видатків, неврахуванням реальних 

макроекономічних передумов та перспектив надходжень до дохідних частин 

бюджетів при плануванні соціальних видатків майбутніх періодів; 

- недосконалість системи адміністрування фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на соціальні цілі; розпорошеність бюджетних ресурсів та 

дублювання управлінських функцій щодо розподілу соціальних видатків поміж 
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різних гілок виконавчої влади (зокрема, відповідальність за формування 

державної політики у сфері соціального захисту, надання населенню допомог, 

пільг і житлових субсидій несе Міністерство праці та соціальної політики 

України, в той час як відповідальність за обґрунтованість потреби в коштах 

відповідних субвенцій, їх своєчасне і повне надходження до місцевих бюджетів 

- Міністерство фінансів України); неможливість концентрації бюджетних 

коштів на пріоритетних напрямах соціального розвитку територіальних громад; 

- надмірна централізація управління фінансовими потоками, що 

спрямовуються на соціальну підтримку населення, недосконалість 

законодавчого регулювання прав органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення повноважень у сфері соціального забезпечення [6, c. 8]; 

- непрозорість формування міжбюджетних відносин унаслідок 

відсутності нормативів фінансової забезпеченості щодо відповідних галузей або 

вартісних стандартів надання соціальних послуг; 

- низька ефективність витрачання бюджетних коштів на соціальні цілі 

внаслідок повільного та непослідовного впровадження програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі як на державному, так і на місцевому рівнях; 

фактична відсутність ефективного контролю, аудиту та системи оцінки 

діяльності установ соціальної сфери (із визначенням мети діяльності та 

критеріїв досягнення цієї мети) та ефективності відповідних видатків [1, c. 55]; 

- відсутність прогнозу розвитку галузей соціальної сфери, які б включали 

послідовність реформ та розрахунок коштів на фінансування 

галузей,включаючи фінансування реформ. 

Зміцнення фінансової бази та підвищення фінансової незалежності 

місцевих бюджетів є ключовим аспектом підвищення ефективності фінансового 

забезпечення системи соціальної підтримки населення України. 

Розширення самостійності органів місцевого самоврядування об'єктивно 

потребує створення відповідної системи контролю за їх діяльністю. Як свідчить 

світовий досвід, такий контроль доцільно будувати у формі: 

- фінансового, який забезпечує відповідність фінансової діяльності 

нормам та вимогам чинного законодавства; 

- адміністративного за виконанням органами місцевого самоврядування 

своїх функцій з точки зору ефективності використання коштів та ресурсів [4]. 

Найбільш важливого значення набуває розширення контролю з боку 

територіальних громад, забезпечення прозорості формування та розподілу 

видатків, що спрямовуються на соціальні цілі, забезпечення моніторингу 

цільових індикаторів за допомогою безпосередньої підзвітності органів 

місцевого самоврядування перед громадськістю (територіальними громадами) 

та системи «зворотного зв’язку» [7, c. 36]. 

Як зазначалося, чинне розмежування видатків між бюджетами 

здійснюється за відомчим, а не за галузевим принципом, що призводить до 

дублювання функцій різними рівнями влади, різного рівня фінансового 

забезпечення закладів однієї сфери. Тому для більшої ефективності планування 

та фінансування видатків доцільно передати відомчі заклади соціально-

культурної сфери у підпорядкування місцевим радам із закріпленням 
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відповідних фінансових ресурсів. 

Вочевидь, децентралізація видатків на заходи соціальної підтримки 

потребує й відповідної децентралізації джерел доходів, які забезпечують 

формування ресурсної бази соціальних видатків. З огляду на це, зміна 

фінансування територіального самоврядування в Україні мала б стосуватися 

розширення значення місцевих податків, а також впровадження нової системи 

фінансового вирівнювання між новоутвореними територіальними громадами. 

Перерозподіл повноважень щодо адміністрування фінансових ресурсів 

держави потребує внесення певних змін до податкової системи. На думку 

Пищуліної О. М. [8, c. 108], раціональним є перехід на зв'язану модель 

податкової системи, суть якої полягає в закріпленні за місцевими бюджетами 

частки обсягу загальнодержавних податків, яка не буде враховуватися при 

розрахунку міжбюджетних трансфертів. При цьому як найбільш ефективний 

захід пропонується закріплення за місцевими бюджетами 10% податку на 

прибуток підприємств, що створить зацікавленість для них в активізації роботи 

щодо сприяння зростанню надходжень даного податку та покращання умов для 

ведення бізнесу. А відповідне формування стимулів у місцевих органів влади у 

стимулюванні ділової активності на своїй території та нарощуванні доходів від 

податкових стягнень є запорукою соціально-економічного розвитку регіонів та 

добробуту територіальних громад. 

Основні негативи оперативного планування показників пов'язані з 

використанням застарілої та недосконалої методологічної бази. Поширена в 

Україні методика планування згідно принципу «від досягнутого», коли в основу 

параметрів майбутніх доходів чи обсягів фінансування покладено дані за 

попередні роки і прогноз макроекономічних індикаторів, не дає змоги оцінити 

як потребу чи рівень задоволення суспільних потреб, так і ефективність 

витрачання державних коштів, чи спрогнозувати тенденції розвитку суспільних 

процесів на майбутнє. 

У сучасних умовах, коли нецільове використання бюджетних коштів є 

буденним явищем, уже сам факт їх витрачання на передбачені цілі вважається 

ознакою ефективності. Між тим, навіть цільове використання коштів не завжди 

рівнозначне ефективному. Тому, вважаємо, що у проблемних моментах 

прогнозно-планової роботи у сфері соціальних гарантій можна виділити 

недоліки планування фінансового забезпечення матеріального добробуту 

населення, а також недоліки визначення обсягів видатків, необхідних для 

гарантування надання йому нематеріальних суспільних благ. 

Однією з головних причин неефективності політики щодо соціальних 

гарантій матеріального добробуту населення, на наш погляд, слід назвати 

практику використання у процесі тактичного планування показників, 

розрахованих на основі не реальної потреби у фінансуванні, а можливостей 

місцевих бюджетів. Наочною в цьому випадку є практика використання 

прожиткового мінімуму для встановлення розмірів основних соціальних 

гарантій і, на їх основі, обсягів необхідного фінансування оплати праці у 

бюджетному секторі та програм соціального захисту. 

У розрахунковій структурі прожиткового мінімуму також не враховано 
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питомої ваги податку на доходи фізичних осіб, який відчутно впливає на 

розміри отримуваної заробітної плати людини і зменшує її можливості у 

задоволенні особистих споживчих потреб. Відтак, можемо констатувати 

наявність в Україні двох споживчих кошиків і, відповідно, двох прожиткових 

мінімумів - офіційного, який використовується для розрахунку основних 

соціальних стандартів та державних соціальних гарантій, і фактичного, який 

відображає реальний споживчий мінімум. Величина останнього оцінюються 

експертами у 1,5-2,2-кратному розмірі офіційного прожиткового мінімуму. Це 

вимагає внесення змін до методики розрахунку прожиткового мінімуму, які 

повинні полягати у наступному: 

по-перше - частковій відмові від застосування нормативного методу при 

розрахунку показника прожиткового мінімуму. На наше переконання, найбільш 

прийнятним для України могло б стати застосування комбінованого 

нормативно-статистичного методу розрахунку прожиткового мінімуму, який 

широко використовується у розвинутих країнах Європи та США; 

по-друге - врахуванні регіональних відмінностей формування цін на 

товари і послуги, які використовуються при розрахунку розмірів прожиткового 

мінімуму. Найбільш реальним у цьому випадку могло б стати застосування 

спеціальних поправочних коефіцієнтів, визначених шляхом порівняння 

динаміки споживчих цін і тарифів на житлово-комунальні послуги по регіону з 

відповідними загальнодержавними показниками; 

по-третє - на період диспаритету неоподатковуваного і прожиткового 

мінімумів врахування при визначенні розмірів останнього витрат на сплату 

податку на доходи фізичних осіб. 

Водночас, проблему неконтрольованого зростання видатків на надання 

соціальних допомог можна вирішити шляхом підвищення їх адресності через 

удосконалення методів контролю за рівнем добробуту реципієнтів. При цьому, 

необхідно посилити координацію роботи контролюючих служб територіальних 

підрозділів Міністерства праці і соціальної політики України, фінансових 

органів та органів місцевого самоврядування. 

Потрібно розширити повноваження інституту соціальних інспекторів, 

надати їм реальну можливість з’ясування фактичного рівня добробуту кожного 

потенційного одержувача допомоги, застосування фінансових санкцій за 

подання недостовірної інформації і наступне призначення допомоги. Водночас, 

необхідно спільно з органами Державної фіскальної служби України 

використовувати непрямі методи контролю за доходами. 

Поряд з підвищенням адресності соціальної допомоги, більш дієвим 

методом стримування росту видатків на фінансування соціальних допомог є 

зростання оплати праці, в тому числі у бюджетному секторі. Наявність в 

Україні економічно необґрунтованого штучного заниження вартості робочої 

сили стала практично аксіомою. Спостерігається фактична втрата заробітною 

платою відтворювальної і стимулюючої функцій, що веде до необґрунтованої 

деформації структури доходів населення. 

З огляду на вищезазначене, реформування оплати праці (в тому числі у 

бюджетній сфері) має стати невід'ємною складовою ринкових перетворень. 
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Потрібна нова ідеологія реформування заробітної плати, в основі якої має бути 

перехід від визначення ціни праці як вартості засобів на особисте споживання 

працівника до встановлення її реальної ціни як вартості засобів, необхідних для 

розширеного відтворення працюючої людини і членів її сім'ї. 

При цьому, першочергово має бути удосконалена методика визначення 

мінімальної заробітної плати, оскільки її розрахунок в Україні досі 

підпорядкований не об’єктивним показникам соціально - економічного 

розвитку, а кон'юнктурним політичним мотивам. Вона залишається лише 

технічним нормативом для розрахунку соціальних виплат відповідно до 

можливостей видаткової частини бюджету. Реформа заробітної плати має бути 

комплексною і передбачати вирішення наступних завдань із: 

- забезпечення соціально-економічних потреб населення; 

- зміни структури валового внутрішнього продукту, зокрема, приведення 

частки оплати праці в його обсягах у відповідність із практикою розвинутих 

країн (60-70% ВВП). 

Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, на наш погляд, має 

відбуватися поетапно: 

- на першому етапі необхідно привести її розмір до розрахованого за 

удосконаленою методикою прожиткового мінімуму, який матиме характер 

мінімального соціального стандарту і засвідчуватиме гарантію держави 

кожному громадянину мінімально допустимого обсягу споживання найбільш 

важливих матеріальних і нематеріальних благ та послуг, необхідних для 

нормального відтворення робочої сили; 

- на другому етапі розміри мінімальної заробітної плати повинні бути 

кориговані відповідно до коефіцієнта сімейного навантаження. Таким чином, 

мінімальна заробітна плата повинна перевищувати розміри прожиткового 

мінімуму в 1,2-1,5 рази (згідно вимог Європейської соціальної хартії - у 2,5 

рази) з метою охоплення об'єму ресурсів, необхідних для нормального 

відтворення робітника та його родини. При цьому, необхідно відмовитися від 

догми, що темпи зростання заробітної плати не повинні перевищувати 

відповідну динаміку продуктивності праці. Відставання росту заробітної плати 

від динаміки продуктивності праці свідчить про несправедливий перерозподіл 

доходів на користь бізнесу і суперечить поставленому завданню зміни 

структури валового внутрішнього продукту. Тому не просто допустимим, а й 

необхідним в короткостроковій перспективі є випереджаюче підвищення 

мінімальної заробітної плати. Суттєве її зростання сприятиме відновленню 

дієвості цього потенційно потужного важеля економічної політики та стимулу 

соціально-економічного розвитку і матиме наступні позитивні наслідки: 

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на доходи 

фізичних осіб, що створює підґрунтя для підвищення рівня оплати праці у 

бюджетній сфері; 

- розширення платоспроможного попиту, що є стимулом для розширення 

виробництва і відповідного зростання податкових надходжень; 

- вирівнювання співвідношення між мінімальною та середньою 

заробітною платою, скорочення масштабів міжтериторіальної і міжгалузевої 
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диференціації в оплаті праці; 

- зростання власних надходжень Пенсійного фонду України та інших 

фондів соціального страхування; 

- скорочення обсягів бюджетних видатків на надання житлових субсидій, 

соціальної допомоги та пільг. 

Необхідно зазначити, що поряд із прорахунками стосовно встановлення 

розмірів основних соціальних гарантій у сфері матеріального добробуту 

населення, необхідно зупинитися також на недоліках методики і практики 

планування видатків на забезпечення соціальних гарантій споживання 

нематеріальних суспільних благ. В Україні в основу їх визначення покладено 

показник фінансового нормативу бюджетної забезпеченості. Останній 

відображає обсяг видатків відповідного бюджету на фінансування певної 

суспільної послуги в розрахунку на одного жителя. 

У свою чергу, основою для розрахунку нормативу бюджетної 

забезпеченості повинен бути державний соціальний стандарт у відповідній 

сфері (освіти, культури, охорони здоров’я тощо). Він являє собою гарантію 

високого рівня життя певної якості і засвідчує зобов’язання держави 

забезпечити надання громадянам за рахунок бюджетних ресурсів певного 

набору суспільних благ. Переваги соціальних стандартів полягають у 

наступному: 

- їх затвердження дає змогу в повній мірі перейти до подушного 

фінансування витрат на соціальні потреби, що сприяє підвищенню 

ефективності використання державних коштів; 

- вони дають змогу підвищити рівень обґрунтованості обсягів бюджетних 

видатків на соціальні потреби; 

- соціальні стандарти передбачають встановлення головних критеріїв 

якості послуг, тощо. 

Однак, незважаючи на вимоги Закону України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» [9] значний обсяг соціальних 

стандартів і нормативів залишається не розробленим. Зокрема, у сфері охорони 

здоров’я, житлово-комунального господарства затверджено 65-75% соціальних 

стандартів, а стосовно обслуговування закладами культури, транспорту і зв'язку 

відповідний показник складає близько 50%. 

На сьогодні більшість нормативів бюджетної забезпеченості базуються 

або на фактичних даних попередніх періодів, або на інтуїтивній величині. Якщо 

в перші два роки після введення нормативу бюджетної забезпеченості його 

розміри дійсно визначалися на основі узагальненої потреби у витратах, то у 

подальшому проводилося їх коригування лише згідно динаміки заробітної 

плати. При цьому, практично не враховувалася зміна інших показників 

(інфляція, зміна мережі установ і персоналу тощо). 

Крім того, в сучасних умовах фінансові нормативи бюджетної 

забезпеченості встановлюють не методом прямого розрахунку, на основі 

врахування потреб у коштах бюджетних установ, а «зворотним» шляхом - через 

визначення загального прогнозного обсягу бюджетних видатків на певну мету в 

розрахунку на одного одержувача відповідної суспільної послуги. Внаслідок 



 

215 

 

цього, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості можна розглядати нині 

не як інструмент нормативного планування видатків місцевих бюджетів на 

основі науково обґрунтованого визначення потреби у бюджетних ресурсах, а 

лише як важіль для здійснення перерозподільчих процесів. 

Поряд з недостатньою обґрунтованістю показників нормативів бюджетної 

забезпеченості, не досконалою залишається також практика застосування 

коригуючих коефіцієнтів, які призначені врахувати існуючі відмінності у 

вартості надання суспільних послуг та інші особливості адміністративно - 

територіальної одиниці. З огляду на те, що частина з них визначається на 

підставі даних минулих років, а їх перелік має фрагментарний характер, такий 

підхід не завжди можна вважати об'єктивним. 

Таким чином, по-перше, на прогнозні показники переносяться нерідко 

необґрунтовані та спонтанні дії уряду у відповідній сфері, а, по-друге - не 

враховуються усі фактори впливу на формування потреби у фінансових 

ресурсах конкретної території. Крім цього, окремі дані, які використовуються 

при визначенні коригуючих коефіцієнтів, характеризуються значною 

мінливістю, що вимагає їх постійних уточнень і повторних перерахунків, які не 

завжди проводяться. Нестабільність формульної методики визначення 

бюджетних видатків також обмежує можливості щодо проведення 

довготермінового бюджетного планування і розробки перспективних рішень 

стосовно використання коштів бюджетів на фінансування соціальних гарантій. 

Планування бюджетних видатків на забезпечення соціальних гарантій на 

рівні конкретних бюджетних установ проводиться на основі відповідних 

індивідуальних норм видатків, негативними ознаками яких науковці 

визначають їх необ'єктивність, відсутність стимулів до ощадного використання 

бюджетних ресурсів, збереження жорсткої регламентації та зниження 

ефективності управління. 

При цьому, одним із найбільш дієвих заходів щодо усунення вказаних 

недоліків в сучасній економічній літературі називають перехід до укрупнених 

норм видатків, а також відмову від фінансування на засадах «забезпечення 

функціонування» на користь принципу «ефективної діяльності». Перевагами 

такого підходу має стати розширення управлінської автономії бюджетних 

установ та стимулювання підвищення ефективності витрачання коштів. 

В цілому підтримуючи ідеї підвищення раціональності використання 

бюджетних ресурсів, вважаємо, що впровадження вищеназваних заходів може 

спричинити ряд негативних наслідків, як-то прискорене згортання мережі 

бюджетних установ соціальної сфери та відповідне позбавлення значного числа 

громадян доступу до ряду суспільних послуг, що напряму суперечить 

принципам соціальної безпеки. 

Недоліком планування стратегічного характеру можна вважати те, що 

процес планування видатків на забезпечення соціальних гарантій, не зважаючи 

на впровадження елементів програмно-цільового методу, так і не став етапом 

реалізації відповідної стратегії, залишаючись методом досягнення тактичних 

завдань соціально-економічного розвитку держави. Однак, практично усі значні 

економічні та соціальні процеси тривають довше, ніж рамки бюджетного року. 
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Саме тому щорічний бюджет держави повинен розглядатися не лише як 

поточний план формування і використання коштів, а й як складова 

середньострокового плану-прогнозу, у рамках якого враховані довгострокові 

тенденції економічного розвитку та поставлені суспільством пріоритети. 

Необхідно перейти до середньострокового бюджетного планування, яке 

охоплює не один, а 3-5 календарних років. За таких умов річний бюджет, 

залишаючись головним засобом розподілу державних фінансових ресурсів за 

окресленими напрямками [5]. 

Одним із ефективних способів управління фінансовими ресурсами, які 

спрямовуються на фінансування соціальних гарантій, є розробка соціального 

бюджету як плану їх формування і використання на забезпечення соціальних 

гарантій. Показники соціального бюджету використовують при проведенні 

динамічного аналізу фінансування соціальних гарантій, прогнозуванні його 

розвитку, оцінці рівня соціальних видатків в обсягах сукупних видатків 

держави та у ВВП (рівня соціального навантаження). При цьому їх розрахунок 

може проводитися як в межах одного бюджетного періоду, так і на 

середньострокову перспективу. 

Дохідна частина соціального бюджету віддзеркалює усі надходження 

фінансових ресурсів, які спрямовуються на фінансування соціальних гарантій: 

внески на соціальне страхування, податки, власні кошти бюджетних установ і 

організацій, приватні і колективні страхові внески, інвестиційні доходи, 

добровільні пожертвування. У витратній частині соціального бюджету 

відображені видатки на втілення державної політики зайнятості, пенсійне 

забезпечення та здійснення соціальних виплат, фінансування охорони здоров'я, 

освіти, культури, житлово-комунального господарства [10, c. 383]. 

Відновлення розробки соціального бюджету забезпечить системність 

соціальної політики, узгодженість заходів у сфері фінансування соціальних 

гарантій з макроекономічними показниками і показниками програми соціально-

економічного розвитку держави. Додатковим аргументом на його користь є 

можливість врахування специфіки розвитку вітчизняної системи соціального 

забезпечення, регіональних особливостей. Соціальний бюджет дасть змогу 

реально запровадити програмно-цільовий метод формування показників 

бюджету, оскільки віддзеркалюватиме, з однієї сторони, необхідні видатки на 

реалізацію конкретних програм у сфері соціальних гарантій та, з іншої сторони, 

джерела їх покриття. 

Однак, оскільки надмірний рівень соціалізації економіки загрожує 

зниженням її ефективності і виникненням проблем економічного і соціального 

характеру, вважаємо, що поряд з розробкою соціального бюджету необхідно 

проводити його лімітування, тобто встановлення граничних співвідношень між 

обсягом державних фінансових ресурсів на фінансування соціальних гарантій і 

обсягом бюджету держави, або ВВП. Це дасть змогу оцінити рівень 

соціалізації, відповідно, бюджету і ВВП з метою подальшого коригування 

соціальної політики. 

За прикладом європейських країн найбільш оптимальною для України 

консервативною моделлю соціальної безпеки гранично максимальне 
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співвідношення обсягів соціального бюджету до ВВП пропонуємо визначити в 

межах 33-36% ВВП. Його досягнення свідчитиме, що подальше удосконалення 

фінансового забезпечення соціальних гарантій може проводитися лише шляхом 

перерозподілу наявних ресурсів, підвищення ефективності їх використання, а 

не механічного їх прирощення. Моніторинг рівня соціалізації економіки за 

допомогою лімітування соціального бюджету дасть змогу збалансувати 

інтереси суспільства та бізнесу, забезпечити можливості для проведення 

державою соціальної політики без стримування економічного розвитку. 

Отже, проведене дослідження методики і практики встановлення 

соціальних стандартів та планування видатків на забезпечення соціальних 

гарантій дає нам підстави зробити наступні висновки та узагальнення: 

- основною причиною неефективності вітчизняної політики у сфері 

соціальних гарантій в сучасних умовах залишається використання застарілої 

методологічної бази розрахунку показників основних соціальних стандартів; 

- другою за масштабністю причиною неефективного забезпечення 

соціальних гарантій є прийняття значної кількості нормативно-правових актів у 

сфері соціальних відносин, які, на наш погляд, необхідно уніфікувати та 

раціоналізувати шляхом: 

а) вироблення власної політики держави у сфері соціальних відносин, яка 

була б зорієнтована на сучасний стан розвитку економіки держави; 

б) формування цілісної науково обґрунтованої концепції соціальної 

політики, що стало б причиною зменшення кількості нормативно-правових 

актів, предметом правового регулювання яких іноді були одні й ті самі питання; 

в) підвищення якості підготовки соціальних законопроектів, з метою 

уникнення численних змін до відповідних законів; 

г) подолання політичної нестабільності, яка, зазвичай, призводить до 

прийняття популістських, так званих «передвиборчих» законів соціального 

спрямування, внаслідок чого створюється прецедент економічно 

необґрунтованого розширення юридичних гарантій соціального забезпечення; 

- першочерговим завданням у питанні вдосконалення планування 

соціальних стандартів має стати внесення змін до методики визначення 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати; 

- важливим аспектом вдосконалення планування видатків на 

фінансування соціальних гарантій має стати перегляд методики визначення 

фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в контексті врахування дії 

усіх чинників, які впливають на його реальні розміри; 

- перспективним напрямом вдосконалення планування та управління 

фінансовими ресурсами, які спрямовуються державою на забезпечення 

соціальних гарантій є розробка соціального бюджету. Його використання, на 

наш погляд, дасть змогу забезпечити проведення збалансованої політики у 

сфері соціальних гарантій, яка враховує суспільні очікування і економічні 

можливості держави. 
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ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ 

СЕГМЕНТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ 

У статті автором розглянуто проблем та перспектив розвитку добровільного 

медичного страхування на страховому ринку України. Доведено, що 

особливістю медичного страхування є і той факт, що якість страхової 

послуги безпосередньо залежить не лише від роботи самого страховика, але і 

від його партнерів. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=14222684661399489432&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=14222684661399489432&btnI=1&hl=uk
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
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Постановка проблеми. В умовах розбудови соціально-орієнтованої 

економіки, де найбільш ефективним та потенційним фактором виробництва є 

людський капітал, а основною метою функціонування економіки стає 

повноцінний розвиток людського суспільства, все більшого значення набуває 

питання захисту здоров’я і життя людини, підтримання умов нормальної 

життєдіяльності. На жаль, в Україні соціальній складовій економічного 

розвитку приділяється недостатньо уваги, що призводить до зниження 

життєвого рівня населення та уповільнення темпів економічного зростання. 

Ефективним рішенням цієї проблеми може стати повноцінна система 

добровільного медичного страхування, яка дасть змогу захистити особу або її 

родину від економічної дестабілізації внаслідок смерті страхувальника та 

створить підґрунтя для повноцінної життєдіяльності кожної людини у разі 

дожиття до обумовленого у страховому договорі віку. Проте для досягнення 

максимальної ефективності від реалізації цього страхового продукту необхідно 

провести його комплексне дослідження, визначити заходи для поширення 

добровільного медичного страхування для пересічних громадян.  

Проблеми удосконалення добровільного медичного страхування 

досліджуються у працях зарубіжних учених, таких як: Green М., Kongstvedt P., 

Morrisey М., Norris L., Хоминич И., Челухина Н. У центрі уваги вітчизняних 

учених знаходяться питання фінансового забезпечення функціонування 

кластерної моделі в системі медичних послуг, моделювання впливу 

обов’язкового соціального медичного страхування на розвиток людського 

капіталу. Високо оцінюючи науковий доробок указаних авторів, слід визнати 

недостатню проробленість питань інституціонального розвитку ринку 

добровільного медичного страхування в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Програми державного 

медичного страхування (ДМС) не є стандартними (якщо це не корпоративне 

страхування співробітників) - вони розробляються індивідуально і можуть 

формуватися як конструктор залежно від ваших потреб і запитів. Страховики 

неохоче страхують здоров’я фізичних осіб, оскільки індивідуальні договори 

ДМС збиткові (середній рівень збитковості по фізичним особам може 

перевищувати 100%), тому вони коштують на 20% дорожче, ніж корпоративні 

програми медичного страхування. 

Корпоративні програми страхування життя - надійний фінансовий 

інструмент формування ефективного соціального пакета співробітників, 

створення духу високої мотивації колективу, залучення найбільш цінних кадрів 

для довгострокової та продуктивної роботи заради процвітання компанії [8, c. 

22]. Керівництво підприємства може обирати пакети корпоративного 

страхування в яких передбачене страхування всього персоналу компанії або 

тільки якоїсь ії частини (ТОП-менеджменту), залежно від специфіки роботи 

підприємства і цілей, що перед ним стоять. Корпоративне медичне страхування 

- сьогодні став актуальнішим інструментом мотивації співробітників, чим 

раніше. Можна розглянути пайову участь працедавця і співробітника (50% на 
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50%, 60% на 40% або 70% на 30%), або регулювати вартість договору 

франшизами і сублімітами на медикаменти і обслуговування. Окрім цього, 

додатково можна застрахувати життя і здоров’я колективу від критичних 

захворювань. 

На сьогоднішній день страхові компанії пропонують три основні види 

корпоративного страхування життя - страхування життя співробітника на 

певний термін (term life), пенсійний план і продукт, який поєднує в собі 

особливості двох перших видів. Використання комбінованих продуктів 

підвищує ефективність страхування. 

Для вітчизняних підприємств вигіднішим із запропонованих основних 

видів корпоративного страхування є саме term life, що передбачає страхування 

ризику смерті з будь-якої причини. На випадок смерті застрахованої особи 

грошову суму, значно більшу, ніж ту, що було внесено в страхову компанію у 

вигляді платежів, може отримати як підприємство, оскільки воно може зазнати 

збитків у зв’язку з утратою працівника, так і сім’я , що втратила годувальника. 

У випадку смерті співробітника - годувальника для своєї родини - його родичі, 

як правило, одержують суму в розмірі одного-двох річних доходів. 

Популярність корпоративного страхування життя співробітників зростає кожен 

рік і має великий потенціал. Ще декілька років тому страхування своїм 

робітникам пропонували лише великі підприємства з іноземним капіталом і 

лише для ТОП-менеджменту, але зараз це є невід’ємною частиною діяльності 

багатьох вітчизняних компаній. 

Держави всього світу постануть перед проблемою соціального 

забезпечення, саме тому вони очікують від страховиків додаткових програм 

соціального захисту населення [5, c. 179]. У ході пенсійної реформи планується 

створити умови для забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних 

коштів, створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір 

коштів, виходячи із власних доходів [1, c. 287]. Водночас стабільна система 

недержавного пенсійного забезпечення, активними учасниками якої 

виступають компанії зі страхування життя, створить потужне фінансове 

джерело внутрішніх інвестицій для розвитку національної економіки. 

Держава повинна мати стабільні та достатні джерела фінансування 

охорони здоров’я, важливе місце серед яких посідає медичне страхування. 

Кожна країна пристосовує класичні моделі добровільного та 

загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до 

тенденцій та особливостей соціально-економічного розвитку [4, c. 165]. 

Побудова системи медичного страхування потребує врахування вітчизняного 

історико - правового досвіду. На початку ХХ ст. Україна знаходилася під 

владою двох держав, кожна з яких мала свою систему соціального 

законодавства [7, c. 543]. Формування сучасної моделі фінансування охорони 

здоров’я в Україні знаходиться під впливом інтеграції до Європи, де медичне 

страхування є одним із найбільших секторів страхового ринку поряд з авто 

страхуванням та страхуванням майна [3, c. 35]. Утім розвиток вітчизняного 

добровільного медичного страхування гальмують як об’єктивні чинники, 

пов’язані з недосконалим правовим полем, та і суб’єктивні -системна криза 
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охорони здоров’я: корупція у державному секторі медичних послуг і 

антиконкурентні дії у приватному секторі. На даний момент із боку держави 

відсутні достатні стимули для співпраці медичних установ із страховими 

компаніями. Через це страховики часто сприймаються або як потенційні донори 

лікувальних установ, які повинні закривати їх системні проблеми, або як зайві 

посередники, які ускладнюють рух коштів у рамках виробленого алгоритму. 

Добровільне медичне страхування – один з видів особистого страхування, 

за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать 

закону, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю страхувальника чи 

застрахованої особи, що забезпечує можливість повної або часткової виплати 

коштів за надання медичних і медико -профілактичних послуг застрахованим 

особам у разі розладів здоров’я відповідно до умов укладеного договору та 

Правил страхування. Характеристики та класифікаційні ознаки видів 

добровільного страхування затверджені Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня 2010 року № 565 

[6]. Ним передбачено виділення таких видів медичного страхування: 

- безперервне страхування здоров’я – передбачає: оплату вартості 

медико-санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної 

страхувальником програми медичного страхування, яка була надана 

застрахованій особі закладами охорони здоров’я, до яких вона звернулась під 

час дії договору, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного 

захворювання або розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої 

допомоги, передбаченої правилами та договором страхування, що пов’язана з 

наданням медико-санітарної допомоги; відшкодування понесених 

застрахованою особою документально підтверджених витрат на отримання 

медико-санітарної допомоги; 

- страхування здоров’я на випадок хвороби - передбачає обов’язок 

страховика за встановлену договором страхування плату здійснити страхову 

виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або 

її частини у випадку смерті застрахованої особи, тимчасової втрати нею 

працездатності, встановлення їй інвалідності внаслідок хвороби або у випадку її 

захворювання на хворобу, передбачену договором страхування, яка сталася із 

застрахованою особою під час дії договору страхування; 

- страхування медичних витрат - передбачає обов’язок страховика за 

встановлену договором страхування плату здійснити страхову виплату або її 

частини шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на 

отримання застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у 

зв’язку з захворюванням застрахованої особи, загостренням хронічного 

захворювання, розладом здоров’я застрахованої особи внаслідок нещасного 

випадку або її смерті внаслідок захворювання або нещасного випадку, що 

сталися під час здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки). 

Окрім видів, добровільне медичне страхування має інші ознаки 

класифікації. За суб’єктами виділяють добровільне медичне страхування для 

індивідуальних клієнтів і корпоративних клієнтів. Останні використовують 

його для мотивації співробітників у рамках соціальних пакетів. 
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За умовами договорів послуги добровільного медичного страхування 

можуть бути стандартизованими та персоналізованими. У перелік послуг за 

стандартними умовами договорів можуть входити такі види страхового 

захисту, як: невідкладна швидка допомога (у тому числі і стаціонарна), 

амбулаторно-поліклінічна, стоматологічна, професійний огляд, медикаментозне 

забезпечення, супровід вагітності і пологи, лікувально-оздоровчі процедури 

тощо. Персоналізовані умови договорів добровільного страхування можуть 

розширюватися за рахунок: вітамінотерапії; імунопрофілактики; курсів масажу; 

відвідування басейну, тренажерного залу тощо [9]. 

Суть добровільного медичного страхування полягає в наданні людям 

гарантії отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку за 

рахунок накопичених коштів. Таким чином, з одного боку, йдеться про 

фінансування надання дійсно отриманої медичної допомоги або 

профілактичних заходів, і з іншого боку, - про дотримання гарантії якості цих 

медичних послуг. Особливістю медичного страхування є і той факт, що якість 

страхової послуги безпосередньо залежить не лише від роботи самого 

страховика, але і від його партнерів - фармацевтичних компаній і лікувально-

профілактичних установ сфери охорони здоров’я. Тому страховики 

безпосередньо зацікавлені працювати з приватними лікувальними заходами, які 

цю якість можуть запропонувати, або розвивати можливості державних 

закладів охорони здоров’я за умови впровадження належного обліку і контролю 

процесів надходження і використання коштів. 

Протягом 2010-2015 рр. обсяг чистих страхових премій із добровільного 

медичного страхування збільшився із 1162 до 2331,3 млн грн, або вдвічі. 

Випереджальними темпами зросли чисті страхові премії з безперервного 

страхування здоров’я (у 2,3 раза). Збільшення збору премій страховиками 

пов’язане із зростанням вартості страхових програм із-за подорожчання 

медикаментів і медичних послуг, а також із впровадженням дорогих програм 

добровільного медичного страхування. Загальні чисті страхові премії 

збільшилися меншими темпами (у 1,68 разів), що обумовило підвищення 

питомої ваги в них чистих страховий премій із 8,72% до 10,43%. За підсумками 

9 міс. 2016 р. цей показник зріс до 11,65%. Темпи росту чистих страхових 

виплат із добровільного медичного страхування (у 1,81 разів) відставали від 

темпів росту премій, унаслідок чого рівень виплат за договорами зменшився із 

64,9% до 58,63%. 

Найбільшими темпами зросли чисті страхові виплати зі страхування 

медичних витрат (на 101,8%). Найвищий рівень виплат має безперервне 

страхування здоров’я, але він скоротився протягом аналізованого періоду 2010 

– 9 міс. 2015 р. із 78,2% до 53,88%. Цей вид страхування є досить 

технологічним, вимагає добре вибудованої системи і при цьому має високу 

збитковість, яка постійно зростає. 

Станом на 30.09.2016 р. в структурі видів добровільного медичного 

страхування найбільша питома вага чистих страхових премій приходиться на 

безперервне страхування здоров’я (79,9%). 

Лідерами ринку добровільного медичного страхування є ПрАТ «СК 
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«ПРОВІДНА», ТДВ СК «Нафтагазстрах», ПрАТ «СК «АХА Страхування», 

ПрАТ «СК «УНІКА», ПРАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», ПрАТ «СК 

«ІНГО Україна», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна». З настанням кризи більшість 

працедавців в Україні почали скорочувати бюджет на персонал і економити на 

соціальних програмах, особливо на корпоративному добровільного медичного 

страхування. Основними причинами цього є: девальвація національної валюти, 

зростання цін на комунальні послуги, зниження платоспроможності населення, 

що призводить до припинення діючих договорів, з одного боку, і небажанню 

страховиків обслуговувати критично збиткових клієнтів, з іншої. Важливою 

проблемою є збитковість програм, в яких ліки не обмежені лімітами, в умовах 

зростання цін на медичні препарати, а також відтік клієнтів в умовах 

відповідного підвищення тарифів; безконтрольність у врегулюванні збитків. 

Страховики не в силах вплинути на волатильность валютного курсу, але 

обов’язково мають оптимізувати витрати шляхом активізації роботи з лікарями-

координаторами страхових компаній, у їх обов’язки має входити суворий 

контроль за витратами і призначеннями для застрахованих по добровільному 

медичному страхуванню. 

Важливим напрямом розвитку страхового ринку стане накопичення 

масштабних баз медичних даних. Страховики вважають, що це створить основу 

для здійснення андеррайтингу та зменшення ризиків. Максимальне 

використання великих обсягів даних стане головною конкурентною перевагою 

та збільшення частки ринку для компаній зі страхування життя. Доступність 

медичних та особистих даних дасть змогу автоматизувати страхування та 

покращити управління ризиками. 

Медичні установи Міністерства охорони здоров’я України, знаходячись 

на фінансуванні держави і маючи статус неприбуткових організацій, позбавлені 

можливості оновлення матеріально-технічної бази, формування запасів 

медикаментів, необхідного рівня оплати праці персоналу, а, отже, можливості 

надавати якісні медичні послуги. Спостерігаються випадки, коли 

застрахованим пацієнтам призначаються невиправдано дорогі препарати за 

наявності їх дешевших аналогів або ті, в яких взагалі немає необхідності. 

Інтерес до таких дій медичного персоналу, у свою чергу, стимулюється 

фармацевтичними компаніями. При цьому відмову у повній виплаті страхового 

відшкодування страхувальнику-пацієнту лікарі пояснюють недобросовісною 

поведінкою страховика. Система добровільного медичного страхування 

намагається привнести в практику функціонування державних закладів охорони 

здоров’я удосконалення підходів до їх фінансування, контролю перерозподілу 

бюджетних коштів та їх цільового використання. 

Приватні клініки, інвестуючи в новітнє медичне обладнання і залучаючи 

висококласних фахівців, зацікавлені в наданні пацієнтам послуг високої якості, 

мають формалізовані бізнес-процеси і встановлені прайс-листи на свої послуги. 

Хоча, користуючись недосконалістю конкурентної політики держави на 

медичному ринку, вони часто завищують тарифи на медичні послуги на догоду 

зростання своїх прибутків, що підвищує закладену збитковість програм 

добровільного медичного страхування, які розробляються страховиками на рік 
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вперед. Контроль вартості медичних послуг, що надаються приватними 

закладами охорони здоров’я, з боку страхових компаній, позитивно вплине на 

формування конкурентного поля на медичному ринку і сприятиме гармонізації 

інтересів страховиків і страхувальників. Основою пріоритетів добровільного 

медичного страхування є не стільки прибуток страховика або медичної 

установи, а інтереси пацієнта як споживача послуги і якість його лікування. 
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РОЗВИТОК БАНКІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО 

ПОСЕРЕДНИЦТВА 

У статті автором досліджено фінансове посередництво та його стадії, види 

фінансових посередників. Визначено та досліджено роль банків в структурі 

фінансового посередництва. Досліджено питання необхідності існування 

такого посередництва на українському фінансовому ринку. 

Ключові слова: фінансовий посередник, кредитор, фінансовий ринок, банк, 

небанківська фінансова установа, стейкхолдер.  

Постановка проблеми. Традиційне уявлення про фінансового 

посередника полягає в тому, що це певна особа (установа або індивід), яка 

з’єднує сторони у фінансовій операції. Відповідно до класичної і неокласичної 

економіки, фінансовий посередник, як правило, - це банк, який консолідує 

депозити і використовує кошти, щоб перетворити їх в кредити. В основі теорії 

фінансового посередництва знаходиться ідея ефективного розподілу ресурсів 

на основі подолання невизначеності, зниження ризику, зростання 

альтернативних видів фінансових активів. Ця теорія пропонує досить чітку 

концепцію відповідної ролі банків в сучасній економіці; розглядає банківські 

установи у якості підприємств, що спеціалізуються на зборі і використанні 

інформації та виконують свої функції за наявності певних макроекономічних та 

інституційних передумов. 

Дослідженням проблем фінансового посередництва присвячені праці 

великої кількості науковців, як українських, так і зарубіжних. Значний внесок у 

дослідження цієї проблеми зробили такі українські вчені, як: О. В. Васюренко, 

А. П. Вожжов, Ж. М. Довгань, А. Г.  Загородній, Б. Л. Луців, В. І. Міщенко, 

А. М. Мороз, М. І. Савлук. Також варто відмітити дослідження таких 

зарубіжних учених: Е. Гілл, Едвін Дж. Долан, Колін Д.  Кемпбелл, Розмарі Дж.  

Кемпбелл, Р. Коттер, Д.  Полфреман, Е. Рід, П. Роуз, Ф. Форд. Проте 

нестабільність як економічної, так і політичної ситуації в державі зумовлюють 

постійну актуальність теми і необхідність досліджень у цій сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові посередники – це 

банківські та небанківські установи, які перераховують кошти від економічних 

агентів з вільними грошовими коштами (суб’єктів з надлишкам, тобто вільними 

від використання на інші цілі) до економічних агентів (суб’єктів з дефіцитом 

коштів), які хотіли б використовувати ці кошти. Банки є лише одним з видів 

фінансових посередників, оскільки на розвинутих фінансових ринках активно 

працюють небанківські фінансові установи (страхові компанії, інвестиційні 

компанії, пенсійні фонди, фінансові компанії, ломбарди, кредитні стільки, 

агенти з обміну валют та переказу грошей), а також парабанківські установи 

(зокрема, пошта, нелегальні підприємства з надання фінансових послуг). 

Як правило, позичальник, який позичає гроші від фінансового 

посередника, сплачує кредитору більшу ставку відсотку, ніж отримує реальний 
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постачальник грошей, а різниця між відсотками сплаченими та отриманими 

складає основу прибутку фінансових посередників. Така модель бізнесу банку 

як фінансового посереднику базується на активах. 

Пряме фінансування між заощаджувачем та позичальником схоже на 

бартер і не є ефективним. Для того, щоб фінансова операція відбулася між 

ними, необхідним є збіг двох обставин: люди із заощадженням будуть мати 

достатню суму, яку вони бажають надати у позику на певний час; для цього їм 

слід знайти певних осіб, яким потрібні саме такі суми грошей, щоб надати 

кредиту. Тобто мають відповідати величина необхідної і пропонованої суми та 

час, що влаштовує обидві сторони. Проте головне, що постачальник грошей має 

довіряти позичальнику, або інакше кажучи, навіть за наявності більшої суми, 

суб’єкт заощадження надає іншій особі стільки грошей, наскільки він їй 

довіряє, тобто кредит дорівнює довірі (що відповідає етимології слова «credit»). 

Пряме кредитування (або пряме запозичення ресурсів) потребує 

встановлення прямих контактів між сторонами. Існують технічні проблеми із 

відповідним обліком операцій з передачі, повернення активів та сплати доходів. 

Припустимо, що два суб’єкта напряму домовилися про кредитну операцію (або 

іншу форму прямого фінансування). Кредитор (постачальник ресурсу) у такому 

разі обмежений в диверсифікації ризику вкладень, а отримувач ресурсу 

обмежений у розмірі та строках залучення коштів. Відповідно кредитор 

(фінансист) наражається на значну експозицію під ризиком, а позичальник буде 

вимушений регулярно шукати нового кредитора, оскільки термін 

розпорядження коштами буде обмежений. 

Дослідники фінансового посередництва банків визначили три стадії 

посередництва: формування, трансляція та розміщення [1]. На кожній фазі банк 

приймає на себе ризик та отримує винагороду. Тим самим істотною 

характеристикою фінансового посередництва є його здатність забезпечувати 

задоволення фінансових потреб власників грошових коштів та інвесторів на 

більш гнучких та приємних умовах і з меншими, так званими, споживчими 

трансакційними витратами, порівняно з прямим фінансуванням. 

Професійний вибір об’єктів та напрямів інвестування фінансовими 

посередниками для прийняття інвестиційних рішень сприяє зниженню 

трансакційних витрат, притаманних процесу прямого інвестування. Зазначені 

характеристики діяльності фінансових посередників дозволили 

основоположникам традиційного підходу відповісти на питання, чому подібні 

продукти і послуги виробляються саме фінансовими посередниками. Відповідь 

полягає в тому, що фінансові посередники є інститутами, яким притаманні риси 

поліморфізму, які дають можливість проводити множинну реалізацію своїх 

специфічних функцій, що дозволяє посередникам отримувати комбінований 

ефектвід економії під час виробництва фінансових продуктів і зниженні 

трансакційних витрат у їх споживачів [2]. 

Фінансові посередники вирішують всі ці проблеми, тобто невідповідність 

у попиті і пропозиції грошей у часі, обсягах та просторі. Зауважимо, що у разі, 

коли фінансовий посередник кептивного типу працює лише як «насосна 

станція» для залучення коштів, які потім направляються лише на фінансування 
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бізнесу його акціонерів, то він перестає бути повноцінним фінансовим 

посередником, це є форма прямого фінансування. Гроші, які банк приймає від 

вкладника (кредитора), фізично не можуть бути «поміченими», або 

призначеними для кредитування конкретних позичальників, навіть якщо це 

цільова кредитна програма. Разом з тим, банки як фінансові посередники 

можуть працювати у залученні ресурсів за іншою моделлю – банк в якості 

довіреного консультанта. В такому випадку банк пропонує консультаційні 

послуги і стягує плату відповідно для послуг, що надаються, але не вкладає свої 

гроші (залучені та власні), а проводить позабалансові операції, наприклад, 

управління активами, андеррайтинг, брокераж, злиття і поглинання тощо. 

Відповідно банки не залучають фінансові ресурси від постачальників коштів, а 

лише радять їм у розміщенні ресурсів. В такому випадку ризики для банку 

менші, але й доходи нижче. 

Філатова Л. Д. запропонувала три моделі фінансового посередництва [6], 

що трактують банки як: 

 коаліції депозиторів (наголос робиться на розкритті ролі банківських 

установ як сукупних фондів, що забезпечують захист своїх індивідуальних 

членів від випадкових ринкових коливань; 

 коаліцій власників інформації (конкурентна рівновага є неефективною, 

якщо учасники ринку мають різний доступ до інформації); 

 установи, що діють на умовах делегованого моніторингу (індивідуальні 

кредитори делегують функції моніторингу за поведінкою підприємців, в 

проекти яких вони зробили інвестиції, банкам). 

Фінансовий посередник зазвичай є установою, яка полегшує спрямування 

коштів між кредиторами і позичальниками. Тобто, вкладники (кредитори) 

дають кошти у розпорядження проміжної установи (в нашому випадку банку), і 

ця установа розміщує ці кошти (позичальники).  Це не виключає, що суб’єкти 

заощадження можуть кредитувати гроші безпосередньо за допомогою операцій 

на фінансових ринках, і усунути фінансових посередників.  

Необхідність в існуванні посередників пов’язана з тим, що для учасників 

фінансового ринку зростають ризики розміщення коштів (кредитування та 

інвестицій), функціонування домогосподарств та підприємств стає більш 

складним для аналізу, проведення трансакцій напряму стають дорожче, ніж 

послуги посередників. В реальності кожний економічний агент (підприємство, 

людина, держава) виступають то з позиції заощадження (і інвестицій), то  

позиції позичальника. Навіть банки позиціонують себе на ринку як 

позичальники і кредитори.  У зв’язку із постійними змінами у середовищі 

бізнесу та регулюванні трансформуються посередницькі функцій банків, що 

знаходить своє відображення в теоретичних поглядах на роль банків у 

фінансовій системі. 

Кредиторами у першу чергу є домашні господарства і фірми, що можуть 

поставляти ресурси кінцевим позичальникам (підприємствам, уряду і домашні 

господарствам), двома способами: 

По-перше, через фінансові ринки, які складаються з грошових ринків, 

ринків облігацій та фондових ринках. 
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По-друге, через банки та інші фінансові посередники, такі як інвестиційні 

фонди, взаємні фонди, страхові компанії та пенсійні фонди. 

Також існує третій спосіб – фінансування напряму від кредиторів до 

позичальників. Перед третім напрямом відкриваються величезні перспективи, 

проте спочатку ми розглянемо суперечливий розвиток банків як фінансових 

посередників, що відбувається разом з еволюцією фінансових ринків та 

глобальної фінансової системи. 

Основою теорії фінансового посередництва слугують роботи Дж. Герлі, 

Е. Шоу і Дж. Тобіна, але австрійський економіст Й. Шумпетер ще у 1912 році 

запропонував концепцію «нових комбінацій», які виступають рушійною силою 

економічного розвитку. Здійснення всіх видів цих комбінацій згідно з 

висновками Й. Шумпетера можливо двома способами – самостійно і за рахунок 

банківських кредитів. Таким чином, за Й. Шумпетером, банк - посередник між 

тими, хто прагне реалізувати новації або, як їх називає Й. Шумпетер, 

«комбінації» факторів, і власниками необхідних для цієї мети засобів 

виробництва. Й. Шумпетер зробив висновок, що фінансовому посередництву 

притаманні наступні функції, які також стосуються формування та 

використання ресурсного потенціалу банків [8, с. 217]: функція стимулювання 

підприємницької діяльності та платіжного попиту; функція вилучення коштів із 

сфер традиційного застосування і їх направлення на розвиток економіки новим 

шляхом; функція безпосередньої участі в створенні та управлінні 

підприємствами. Американський вчений М. Фрідман додав до вищезазначених 

функцію диверсифікації ризику різних видів активів, страхування 

непередбачуваного ризику та його розподіл між агентами, реалізація якої також 

можлива завдяки накопиченню банківського капіталу. 

Як справедливо зазначає С. Козлова [3], зміна місця і ролі банків у 

системі фінансового посередництва обумовлена змінами, що відбуваються в 

економічних системах, під впливом яких здійснюється трансформація 

банківської справи, що знаходить відображення в еволюції поглядів на природу 

фінансового посередництва та реалізовані фінансовими посередниками функції. 

Різні концепції теорії фінансового посередництва відображають різні ступені 

становлення і розвитку банківської справи, трансформації банківських 

продуктів. Ефективність реалізації банками макро- і мікроекономічних функцій 

банківського посередництва низька, що пов'язано з відсутністю в економіці 

умов, необхідних для реалізації посередницьких функцій. Підвищення ролі 

банківського посередництва в модернізації економіки пов'язане з формуванням 

в економіці умов, необхідних для реалізації посередницьких функцій банками, 

що вимагає проведення комплексу заходів загальноекономічного та 

інституційного характеру. 

Фінансові посередники несуть в собі вигоду для інших економічних 

суб’єктів шляхом розподілу ризиків, коли створюють та продають активи з 

меншим ризиком іншій стороні для купівлі активу з більшим ризиком від іншої 

стороні. Цей процес дістав назву в академічній літературі трансформація 

активів, оскільки ризикові активи перетворюються у більш безпечні активи для 

інвесторів. 
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Перевагою фінансових посередників є те, що вони надають 

домогосподарствам и підприємствам засоби диверсифікації своїх ризиків та 

вкладень, завдяки тому, що низькі трансакційні витрати дозволяють 

посередникам купувати різні активи, збирати їх у портфелі та продавати права 

на такі диверсифікований портфель приватним особам. Предметом теорії 

фінансового посередництва є функції, цілі і механізми роботи посередників на 

ринку фінансових послуг [4, с.155]. Держава виконує багатопланову роль: 

спостерігає за процесами залучення і розміщення ресурсів, дотриманням 

зобов’язань (фідуціарних обов’язків банків), а також сама надає ресурси банкам 

або залучає від них ресурси (кредитування, боргові цінні папери). 

Такій ефект розподілу ризиків фінансовому посереднику вдається 

реалізувати завдяки кращій обізнаності. Асиметрія інформації полягає в різній 

мірі інформованості сторін угод на фінансовому ринку, при цьому сторона, яка 

придбає фінансовий продукт, менш інформована про якості цього продукту, 

ніж сторона, яка його продає. Це призводить до проблеми хибного вибору та 

моральної безвідповідальності (безвідповідальної поведінки). 

Численні факти зловживань довірою з боку банків підривають 

впевненість учасників ринку у їх здатності ефективно виконувати функції 

фінансових посередників.  Подальший розвиток банківського посередництва 

буде визначатися поєднанням двох тенденцій – виходом з ринку традиційних 

банківських структур та поява інших, більш інноваційних структур, можливо, 

таких, що комбінують у собі ознаки банків та небанківських структур. 

становлення нових. 

Загроза помилки у виборі виникає до проведення операції економічним 

агентом: фірма залучає інвестиції, приховуючи дуже серйозні ризики проекту 

та свій проблемний стан від інвесторів. Безвідповідальна (необачлива) 

поведінка характерна після проведення трансакції, коли, наприклад, 

позичальник розпоряджається кредитними коштами, вкладаючи їх в небажану, 

дуже ризикову діяльність, що в результаті призведе до того, що кредит не буде 

чим платити. Саме фінансовий посередник має знизити такі ризики для 

зберігача (інвестора). На наш погляд, функції банків як фінансових 

посередників слід розширити за межі традиційного уявлення, враховуючи 

розвиток їх бізнесу. 

Основою функціонування системи фінансового посередництва і 

невід'ємним її елементом є довіра в усіх стадіях реалізації фінансового 

посередництва. Дефіцит довіри призводить до того, що фінансові послуги 

стають дорожчими і менш ефективними. Головним фактором лідерства банків 

на фінансовому ринку України є ділова репутація таких установ. 

Процес фінансового посередництва важливий саме внаслідок вирішення 

проблеми з фінансовими ресурсами. У разі виникнення трикутника «Суб’єкт-

Банк-Суб’єкт» виникає кумулятивна вигода для всіх учасників: знижуються 

витрати на пошук контрагентами один одного (кредитору непотрібно шукати 

позичальників), знижуються витрати на ризики (у разі краху одного з 

позичальників збитки покриваються доходами від інших кредитів). Зауважимо, 

що у разі ігнорування альтернативних провайдерів послуг з платежів, банки 
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можуть поступитися позиціям іншим учасникам ринку, якщо ті пропонують 

дешевші і більш надійні послуги. 

Домінування банків як основних фінансових посередників стабільно 

простежується за останні роки. В Україні за обсягами залучення ресурсів 

небанківські фінансові установи не представляють серйозну конкуренцію 

банкам, а крім того значна частина лізингових компаній заснована банками. 

Фінансові посередники зменшують вартість отримання і обробки 

інформації, що сприяє кращому розподілу фінансових ресурсів. Полегшуючи 

одержання цієї інформації, фінансові посередники сприяють найбільш 

ефективному розподілу фінансових ресурсів, знаходячи найприбутковіші 

бізнес-проекти. 

Концепція забезпечення ліквідності пояснює, яким чином фінансове 

посередництво долає ринкові коливання і знижує витрати суспільства у сфері 

перекладу інформації капіталу(багатства) між домогосподарствами і фірмами 

[5, с.264]. Банк дозволяє приватним агентам досягати оптимального 

співвідношення між інвестиціями та споживанням, оскільки він забезпечує 

розподіл ризику між індивідуумами, які відчувають необхідність споживати в 

різні моменти часу, які випадково визначаються. Банк пропонує позитивну 

прибутковість депозитів і дозволяє знімати вклади до запитання. Відповідно до 

закону великих чисел, у короткостроковій перспективі зняття вкладів у цілому 

буде дорівнювати їх очікуваному зняттю агентами, які вирішують, що їм 

необхідно перейти до споживання раніше наміченого терміну, і банк може 

покрити ці зняття своїми ліквідними резервами.  

Для сучасної фази розвитку фінансового посередництва (2009 р. - по цей 

час) характерні наступні тенденції: 

– виникла криза довіри до банківської системи, в тому числі великих 

банків, які виявилися неспроможними відновити свою роботу без державної 

допомоги або зазнали краху; 

– саме банки були ініціаторами складних фінансових інструментів, це 

дозволяло їм виводити зі свої балансів ризикові активи, використовуючи 

структури спеціального призначення, і саме криза нанесла шкоди багатьом 

небанківським фінансовим установам, які брали участь у структурування 

фінансових продуктів; 

– розвиток дистанційного обслуговування клієнтури банками відстає від 

популяризації небанківських фінансових послуг (платежів, розрахунків, 

інвестицій);  

– реформування архітектури нагляду за фінансовими ринками на 

глобальному рівні та на рівні національних органів з метою підвищення 

стійкості банків та інших фінансових установ до нових криз; 

– суттєво знижуються трансакційні витрати завдяки сучасним 

технологіям передачі та захисту інформації; 

– асиметрія інформації постає в новому ракурсі, враховуючи нові вимоги 

до розкриття інформації учасниками фінансового ринку («ринкова 

дисципліна»); 

– розвиток технологій призвів до переходу на системи 
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самообслуговування певних категорій банківської клієнтури та знизив їх 

лояльність. 

Результатом таких тенденцій є втрата конкурентних переваг банками 

порівняно з іншими провайдерами фінансових послуг. Сучасний підхід теорії 

фінансового посередництва враховує зміни інституційної структури 

фінансового сектору провідних країн, до яких відносяться: 

– якісний розвиток фінансових інститутів, що виражається, перш за все, в 

широкій диверсифікації їх діяльності; 

– розширення активності пайових (взаємних) та пенсійних фондів, які 

стали лідерами фінансового ринку; 

– зміна ролі різних інституцій у системі фінансового посередництва в 

економіці, що виявляється в більшості країн у скорочення частки банків в 

активах фінансового сектору за одночасного зростання ваги інституційних 

інвесторів; 

– бурхливе зростання сек'юритизації активів і продажу кредитів, що 

призвело до формування вторинного ринку банківських кредитів і розвитку 

іпотечних ринків;  

– активізація процесів концентрації фінансового капіталу і формування 

найбільших універсальних фінансово-банківських груп та транснаціональних 

об’єднань; 

– посилення руху фінансових інститутів у напрямі універсалізації їх 

діяльності, що дозволяє забезпечувати зберігача комплексом кредитних, 

інвестиційних та платіжних послуг; 

– поступове розмивання меж між сегментами фінансового сектора і 

становлення єдиної індустрії фінансових послуг у результаті диверсифікації 

операцій фінансових інститутів і міжсегментних злиттів і поглинань. 

Сучасна теорія фінансового посередництва розвивається після глобальної 

фінансової кризи у наступних напрямках: 

1) пояснення причин втрати банками домінуючих позицій на фінансовий 

ринках, особливо у заощадженнях; 

2) надання пропозицій щодо відновлення довіри учасників ринку до 

банків; 

3) оцінка наслідків глобалізації банківського бізнесу; 

4) визначення шляхів розширення доступу широких верств населення до 

фінансових послуг; 

5) визнання зниження лояльності клієнтів та підвищення їх мобільності у 

міграції між фінансовими установами. 

Виходячи із вищевикладеного, ми визначаємо банківське посередництво, 

по-перше, як вид діяльності з надання фінансових послуг на ринку шляхом 

трансформації вільних коштів економічних суб’єктів у дохідні активи за 

прийнятними трансакційними витратами, з прийняттям відповідних ризиків; 

по-друге, як сукупність економічних відносин між банком та всіма сторонами, 

зацікавленими у його діяльності, що беруть участь в організації, упорядкуванні, 

структуруванні і відтворенні транзакцій, пов'язаних із забезпеченням потреб 

позичальників і вкладників, в процесі акумуляції, трансформації, розміщення 



 

232 

 

грошових коштів і управління ризиками. 
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На сучасному етапі в Україні продовжуються трансформаційні процеси, 

які спрямовані на розвиток ринкової економічної системи, що обумовлює 

необхідність активної регулюючої ролі держави. Чисельними науковими 

дослідженнями у сфері державного управління доведено, що у країнах із 

трансформаційною економікою необхідність державного регулювання 

проявляється більшою мірою, оскільки самоорганізація (а ринок є класичним 

зразком самоорганізації) властива досить стійким системам і малоефективна в 

період переходу від однієї системи до іншої, враховуючи також і той факт, що 

трансформаційні процеси ускладнюються загостренням соціальних проблем, 

які мають бути пом’якшені. До ключових чинників сталого економічного 

розвитку, а тим більше макроекономічних зрушень, яких потребують країни під 

час суспільно-економічних трансформацій, належить ефективне державне 

регулювання економіки, яким потрібно називати цілеспрямований вплив, що 

здійснює держава у сфері управління економікою з метою надання 

економічним процесам певної спрямованості відповідно до цілей, завдань та 

інтересів країни. У цьому аспекті саме держава є унікальним за своїми 

можливостями суб’єктом економіки. 

 Враховуючи, що закономірністю періоду системної економічної 

трансформації є якісна зміна сукупності взаємовідносин між державою та 

економікою, доопрацювання потребують теоретико-методологічні аспекти 

державного регулювання економіки. Для розвитку сталої, ефективної та 

конкурентоспроможної соціально-орієнтованої економіки в Україні потрібний 

ефективний і дієвий механізм державного регулювання, спрямований на 

реалізацію основної мети, яка полягає у виконанні соціально-економічних 

функцій держави і забезпеченні сталого економічного зростання. 

 Теоретичні та прикладні дослідження аспектів державного управління та 

державного регулювання економіки в Україні проводили О. Бойко-Бойчук, В. 

Гриньова, Л. Дідківська,І. Малий, В. Малиновський,В. Маліков, Т. Піхняк, І. 

Розпутенко, Р. Рудницька, Д. Стеченко, О. Федорчак, Н. Харченко та інші. 

Огляд наукових публікацій показав, що у сфері державного управління 

достатньо глибоко та повно розкрито механізм державного управління. Крім 

того, окремі публікації розкривають механізми державного регулювання в 

окремих галузях і сферах. Відтак сформувалися погляди на механізм 

державного регулювання підприємницької діяльності, малого бізнесу, 

аграрного сектора, зайнятості, територій, інноваційної сфери, банківського 

сектора тощо. Однак поза увагою залишився механізм державного регулювання 

економіки. На сьогодні поки не визначено та не розвинуто теоретичні засади 

механізму державного регулювання економіки, що обумовлює необхідність 

більш глибоких досліджень у цьому напрямі. 

 Мета статті - проаналізувати теоретико-методологічні аспекти 

державного регулювання економіки та визначити його сутність та структуру. 

Важливість обґрунтування дієвого механізму державного регулювання 

економіки обумовлена тим, що саме від методологічної бази залежить дієвість 

всієї системи державного регулювання економіки, згідно із вибраним варіантом 
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руху, що забезпечить досягнення визначених стратегічних і тактичних цілей, 

реалізацію завдань. 

 Механізм державного регулювання - це спосіб організації економічних 

відносин між державою і підприємствами, населенням, іншими країнами та 

міжнародними інституціями з метою стабілізації соціально-економічної 

ситуації в країні та створення передумов для економічного зростання [3, с.36]. 

Для забезпечення цих економічних відносин потрібні суб’єкт (виходячи з цього 

визначення - це держава), та об’єкт (як найменше це підприємства, населення, 

інші країни та міжнародні інституції). Об’єктами державного регулювання 

економіки також можуть бути регіони, галузі та сектори економіки. Отже, 

обов’язковими елементами механізму державного регулювання економіки є 

суб’єкти та об’єкти. Суб’єктами державного регулювання економіки було 

визначено Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду 

України, державні органи виконавчої влади різних рівнів, Національний банк 

України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, 

об’єднання, союзи та асоціації. Державне регулювання економіки спрямовано 

на досягнення певного результату, воно має цільову спрямованість, воно 

здійснюється з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та 

створення передумов для економічного зростання. Основною метою 

державного регулювання економіки є забезпечення сприятливих умов для 

сталого економічного розвитку та подальшого економічного зростання в 

Україні, досягнення соціальної стабільності, підвищення рівня глобальної 

конкурентоспроможності країни [9, с.67 ]. Відповідно до цієї мети, можна 

сформулювати й основні завдання державного регулювання економіки України 

на даному етапі: 

- забезпечення стабільного економічного зростання та розвитку; 

-досягнення повної, ефективної та продуктивної зайнятості трудових 

ресурсів; 

- нарощування трудового потенціалу; 

- створення прозорого та справедливого перерозподілу доходів населення 

й зменшення соціальної напруженості;  

- досягнення й послідовне підвищення економічної ефективності в країні; 

- збалансування зовнішньоторговельного балансу країни; 

- забезпечення стабільності цін і грошей; 

- раціоналізація природокористування та подальший інституційний 

розвиток. 

 Здійснення зазначених завдань сприятиме створенню необхідних умов 

для економічного розвитку та вирішення соціальних проблем. Досягнення мети 

та реалізація поставлених завдань державного регулювання економіки вимагає 

певних дій, використання різних способів впливу, що досягається за допомогою 

використання різноманітних методів державного регулювання. У сфері 

державного регулювання економіки застосовують правові, адміністративні, 

економічні, а також специфічні методи, які до того ж класифікуються на прямі 

та непрямі.  
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Оскільки методологія державного регулювання економіки – це підходи, 

принципи та логіка управління соціально-економічним розвитком країни [5, с. 

148], то у структуру механізму державного регулювання економіки необхідно 

включити низку принципів, як основних вихідних положень, незаперечних 

вимог, дотримання яких сприятиме ефективному його функціонуванню.  

Основні принципи державного регулювання економіки: 

- наукової обґрунтованості - врахування вимог об'єктивних економічних 

законів, реалій економічного, політичного і соціального життя суспільства, 

національних особливостей; 

- погодження інтересів - державне регулювання економіки має бути 

механізмом погодження інтересів різних суб'єктів економіки: 

загальнодержавних, регіональних, групових (підприємців, робітників, 

споживачів, виробників тощо); 

- принцип системності обумовлений функціонуванням національної 

економіки як великої складної системи, що включає різні рівні й елементи. 

Тому державне регулювання економіки, охоплюючи різні об'єкти, має виходити 

із системних засад у вирішенні економічних, соціальних, 

зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, екологічних та інших 

проблем; 

- цілеспрямованості - державне регулювання має спрямовуватися на 

досягнення конкретних цілей; 

- пріоритетності - виділення основних соціально-економічних проблем 

розвитку країни, на вирішенні яких державі належить зосередити свої зусилля 

(через обмеженість наявних державних ресурсів - фінансових, матеріальних, 

трудових, інформаційних і т. ін.); 

- комплексності - необхідність використання державою всього арсеналу 

засобів та інструментів, що є в її розпорядженні (правових, економічних, 

адміністративних, прямих, непрямих, неформальних тощо); 

- адаптації - державне регулювання має ґрунтуватися на безперервному 

аналізі результатів оперативної оцінки й коригуванні впливу держави на 

соціально-економічні процеси залежно від внутрішніх чи зовнішніх умов 

розвитку країни; 

- мінімальної достатності -держава повинна виконувати тільки ті функції, 

які не може забезпечити ринок. 

Оскільки адекватність державного регулювання економіки вимогам і 

пріоритетам державного управління забезпечується реалізацією функцій 

державного регулювання економіки та вирішенням поставлених завдань, то 

вважаємо за необхідне внести їх у якості компонентів у механізм державного 

регулювання економіки. В наукових публікаціях серед функцій державного 

регулювання економіки виділяють такі : 

 - цільову - визначення цілей, пріоритетів та основних напрямів розвитку 

національної економіки; 

- стимулюючу - формування регуляторів, здатних ефективно впливати на 

діяльність господарських суб’єктів і спрямовувати економічні процеси у 

бажаному для суспільства напрямі; 
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 - нормативну - держава за допомогою законодавчих актів встановлює 

загального прийняті правила для суб’єктів економіки; 

 - коригуючу - коригування розподілу ресурсів у економіці з метою 

розвитку прогресивних процесів, усунення негативних зовнішніх ефектів тощо;  

- соціальну - державне регулювання соціально-економічних відносин, 

перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, 

збереження навколишнього середовища, безпосереднє управління неринковим 

сектором економіки, регулювання державного сектора економіки, створення 

суспільних благ; 

 - контролюючу - державний нагляд і контроль за 

виконаннямекономічних, екологічних, соціальних стандартів[6].  

Отже, механізм державного регулювання економіки розглядаємо як 

систему, яка становить компонентну структуру. Її складовими є цілі, завдання, 

принципи, функції, суб’єкти й об’єкти, методи та форми державного 

регулювання економіки, які у своїй взаємодії та взаємозв’язку обумовлюють 

економічну політику країни, реалізація якої сприятиме досягненню стратегічної 

мети та виконанню регулюючої функції держави у сфері державного 

управління. Відповідно до представленого механізму, розкривається сутність 

державного регулювання економіки, яка проявляється у забезпечені відносин 

між суб’єктами державного регулювання та об’єктами, які утворюють цілісну 

систему з асиметричним впливом її елементів. Результатом реалізації механізму 

державного регулювання економіки є формування економічної політики та її 

складових як інструмента реалізації державної регулюючої функції у механізмі 

державного управління економікою.  

В умовах трансформаційної економіки державне регулювання 

економічних процесів потребує адекватного механізму, який необхідно 

коригувати як упродовж, так і в міру завершення переходу до ринкової системи 

господарювання. Для вирішення цього складного й актуального завдання 

запропоновано механізм державного регулювання економіки і 

охарактеризована його компонентна структура. Цей механізм представлено як 

систему, до складу якої увійшли необхідні, з погляду ефективної організації та 

реалізації регулюючої функції держави, елементи, він адекватно відбиває 

складну систему соціально-економічних відносин між державою як суб’єктом 

регулювання та об’єктами. З огляду на те, що державне регулювання економіки 

- це одна з функцій державного управління, представлений механізм визначено 

похідним від механізму державного управління.  
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М.В. Лепей  

здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено процеси реалізації фінансової політики. Запропоновано 

вжити певні заходи з метою підвищення ефективності видатків бюджету та 

забезпечення результативності соціально-економічного розвитку країни.  

Ключові слова: бюджетна політика, бюджетні кошти, фінансова політика, 

фінансовий механізм, неефективне використання коштів.  

Постановка проблеми. Еволюційний розвиток суспільних відносин 

потребує злагоджених дій усіх гілок влади всередині країни, гармонійного 

поєднання економічних механізмів та вдосконалення соціальних процесів, 

забезпечення їхнього ефективного функціонування з метою досягнення 

стратегічних цілей.  

На цьому шляху ключову роль відіграє фінансова політика держави, яка є 

втіленням інтересів населення, підприємств, інвесторів, органів влади усіх 

рівнів, політичної еліти країни тощо. Держава, формуючи та реалізовуючи 

фінансову політику, концентрує увагу суб’єктів господарювання передусім на 

створенні фінансових ресурсів, їх ефективному розподілі та використанні.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znphktei/2011_1/statti/pixnyak/pixnyak.htm
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За рівнем реалізації фінансова політика має три вектори: 1) рівень 

підприємств, організацій, власне суб’єктів господарювання; 

2) загальнодержавний; 3) міжнародний. Головною метою будь-якого з цих 

рівнів є формування системи управління фінансами, яка би цілком відповідала 

завданням, що постали перед країною в плані реалізації тактики та стратегії дій.  

Здійснення фінансової політики держави спрямовується на забезпечення 

високого рівня соціально-економічного розвитку. Ця політика є ключовим 

елементом, складовою загальнодержавної економічної політики. У ній 

визначаються джерела наповнення фінансових ресурсів, напрями їх 

використання відповідно до пріоритетів розвитку економіки та формується 

система ефективного управління фінансами задля стимулювання за допомогою 

фінансових інструментів соціально-економічних процесів.  

У наукових колах немає єдиної думки щодо тлумачення терміна 

“фінансова політика”, оскільки це досить складне й багатогранне поняття. Його 

розглядають як частину економічної політики держави, уряду; напрям у 

використанні державних фінансових ресурсів, регулюванні доходів і видатків, 

формуванні й застосуванні державного бюджету, податковому регулюванні, 

управлінні грошовим обігом, регулюванні курсу національної валюти [1].  

На думку О. Д. Василика, фінансова політика держави – доволі складна 

сфера діяльності законодавчої та виконавчої влади, яка охоплює заходи, методи 

й форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного 

і соціального розвитку [2].  

За визначенням І. Я. Чугунова, фінансова політика – ядро економічної 

політики, що відображає її фінансові взаємовідносини із суб’єктами 

підприємництва та громадянами [3]. С. О. Маслова та О. А. Опалов 

стверджують, що фінансова політика – це комплекс державних заходів, котрі 

забезпечують ефективне функціонування фінансів і фінансової системи [4].  

На нашу думку, фінансова політика – це стратегічний курс розвитку 

державних інституцій та органів, які націлені на формування доходів і 

ефективне використання фінансових ресурсів з метою забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку країни.  

На жаль, нинішній стан реалізації фінансової політики є не надто 

успішним, що проявляється у різних сферах суспільного життя, наприклад, у 

житлово-комунальному господарстві, наданні медичних послуг, розвитку 

сучасної інфраструктури тощо. Неспроможність оперативно реагувати на 

соціальні та економічні виклики призводить до уповільнення соціально-

економічного розвитку.  

Проведення недостатньо обґрунтованих тактичних заходів і відсутність 

чіткої стратегії розвитку, відрив фінансової політики від фактичного стану 

справ у економіці та соціальній сфері свідчать про її неузгодженість із 

сучасними реаліями.  

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Питання фінансової політики 

розглядаються в наукових працях: О. Д. Василика, Б. А. Карпінського, 

В. П. Кудряшова, С. О. Маслової, О. А. Опалова, І. Я. Чугунова та ін. Проте 
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стримування динаміки соціально-економічного розвитку переконує в 

необхідності подальших наукових пошуків у цьому напрямі.  

Метою статті є аналіз проблем, що впливають на рівень реалізації 

фінансової політики, й визначення шляхів їх розв’язання.  

Виклад основного матерiалу дослiдження. Пріоритетною метою 

фінансової політики завжди є забезпечення рівня оптимізації розподілу ВВП, 

який би сприяв зростанню економіки та покращанню добробуту громадян. 

Тобто ця політика в класичному розумінні завжди має чіткий вектор дій, а її 

реалізація – це компроміс між можливостями й потребами національної 

економіки.  

Якщо структура фінансової політики має певні вади та її інструменти не 

орієнтовані на досягнення головної мети, вона не виконуватиме властивих їй 

функцій, а це означає, що не відбуватиметься зростання матеріального 

добробуту населення, не створюватимуться умови для нарощування обсягів 

промислового виробництва, раціонально-якісного використання природних 

ресурсів, ефективного розміщення продуктивних сил, прискорення 

регіонального розвитку, зміцнення міжнародних економічних зв’язків тощо.  

Фінансова політика – багатопланове та певною мірою інтегроване явище. 

За допомогою фінансових інструментів, таких як податки, дотації, застосування 

обмежень, штрафів тощо, держава регулює економічну діяльність суб’єктів 

господарювання з метою її скерування у русло нагальних суспільних потреб. У 

зв’язку з цим важливо, щоб фінансова політика сприяла формуванню 

позитивного іміджу й залученню інвестицій в економіку, забезпечувала 

зниження рівня безробіття та ін. Внутрішня економічна політика регулюється 

державою шляхом надання певних пільг, преференцій суб’єктам 

господарювання.  

З огляду на цілі й завдання фінансової політики проводяться конкретні 

заходи, націлені на забезпечення її ефективності з використанням відповідних 

фінансових інструментів.  

Держава проводить фінансову політику через фінансовий механізм, 

структуру й склад якого визначають ступінь розвитку економіки, певні 

національні особливості, історичні надбання, відносини власності, форми 

господарювання тощо.  

Ефективність фінансового механізму залежить від оптимальних 

фінансових рішень, спрямованих на вдосконалення соціально-економічних 

відносин, прискорення темпів зростання економіки та розвитку соціальної 

сфери.  

Власне фінансовий механізм є інструментом формування інституцій та 

органів, які допомагають здійснювати фінансову політику та в межах своєї 

компетенції відповідальні за повноту її реалізації в контексті загальнодержавної 

економічної політики.  

Чинне законодавство постає регулятором фінансової політики, її правовим 

підґрунтям, убезпечуючи відпливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх 

чинників. Складовою фінансової політики, крім митної, грошово-кредитної, 

інвестиційної, боргової, є бюджетна політика.  
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Як стрижень фінансової політики, окрім мобілізації бюджетних ресурсів, 

вона визначає джерела фінансування дефіциту бюджету, параметри взаємин 

між певними ланками бюджетної системи тощо. Держава через бюджетну 

політику, наприклад, надання субвенцій та дотацій регіонам, стимулює 

соціально-економічний розвиток, розбудовує й оновлює об’єкти, необхідні не 

тільки для проживання, а й для формування сучасної інфраструктури та 

залучення інвестицій, що закладає основи конкурентоспроможної економіки.  

Оцінюючи стан реалізації та можливості фінансової політики України, 

зауважимо, що вона є доволі суперечливою, неоднозначною та недостатньо 

результативною. Це пов’язано як з об’єктивними, так і з суб’єктивними 

факторами впливу. Так, фінансова політика здійснюється в системі 

міжнародних економічних зв’язків і зазнає дії зовнішніх чинників, зокрема 

системної фінансово-економічної кризи, залежить від експортних можливостей 

держави, постачання сировини, матеріалів, обміну технологіями тощо. 

Водночас внутрішніми факторами впливу є соціальний склад населення, його 

інтелектуальний прошарок, стабільність національної грошової одиниці, 

розвиток форм кредитування тощо.  

Нинішня фінансова політика є недостатньо чіткою в контексті 

зосередження на прискореному розвитку пріоритетних галузей економіки, 

легалізації тіньових капіталів, формування сприятливих умов для залучення 

іноземного капіталу. Останніми роками конкретних кроків у цьому напрямі 

зроблено мало.  

Фінансова політика зазнає шкоди і через недосконалу бюджетну політику, 

яка характеризується низькою ефективністю використання бюджетних 

ресурсів. Як доводить зарубіжний досвід, забезпечення ефективності 

функціонування суспільного сектору та діяльності місцевих органів влади є 

головною метою роботи уряду. Наприклад, уряд Великобританії звітує за 

показниками підвищення ефективності діяльності місцевих адміністрацій. 

Поняття “ефективність” тлумачиться як оптимальне використання фінансових 

ресурсів місцевих органів влади для надання суспільних послуг згідно з 

відповідними пріоритетами. Однак показник скорочення видатків (економія 

коштів) на надання послуг не завжди свідчить про ефективне застосування 

фінансових ресурсів. До показників ефективності належать: зменшення 

використання людських, майнових, фінансових ресурсів в умовах забезпечення 

того самого обсягу суспільних послуг, покращання їхньої якості або зростання 

вкладених ресурсів пропорційно поліпшеній якості послуг [3].  

На нашу думку, щоб забезпечити ефективність реалізації фінансової 

політики, необхідно, аби вона була чітко регламентованою, з елементами 

жорсткості та принциповості, але водночас справедливою та дієвою й 

націленою на результат для стимулювання економічного зростання, захисту 

національних інтересів та привабливою для суб’єктів господарювання 

іноземних країн. Вона не може бути догмою, а, навпаки, весь час повинна 

коригуватися з огляду на соціально-економічну ситуацію. Слід чітко 

задекларувати на державному рівні науково обґрунтовану концепцію розвитку 

фінансової політики, визначивши пріоритети галузей, сфер економіки. Це дало 
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б можливість ефективніше використовувати фінансові інструменти та обмежені 

фінансові ресурси на пріоритетних напрямах.  

У сфері бюджетної політики необхідно встановити зворотний зв’язок між 

надавачем коштів та одержувачем, здійснюючи постійний контроль та 

моніторинг виконання бюджетних програм, програм пріоритетів регіонів, 

соціально-економічного, культурного розвитку тощо. Своєчасне виявлення 

причин невиконання заходів програми, а також їх негайне усунення 

сприятимуть раціональному використанню бюджетних коштів.  

Запорукою успіху фінансової політики є розроблення реальних 

макропоказників на наступний бюджетний період та їх неухильне виконання. 

Варто суттєво посилити відповідальність розпорядників та одержувачів коштів 

за порушення бюджетної дисципліни, дотримання принципів раціонального та 

ефективного використання бюджетних коштів у всіх сферах економіки.  

Реконструкція фінансового механізму можлива за умови посилення впливу 

на ефективність суспільного виробництва та оптимізації використання 

фінансових ресурсів у контексті розвитку ринкових відносин.  

Ефективна реалізація бюджетної політики дасть змогу якісніше 

виконувати завдання фінансової політики, рухаючись у “фарватері” загальної 

економічної політики країни. Всі її складові мають функціонувати злагоджено, 

як єдине ціле, лише тоді можна сподіватися на значні зрушення в соціально-

економічному житті країни та надати нового імпульсу розвитку.  

Отже, результативність фінансової політики України є незначною через 

невідповідність сучасним потребам суспільного розвитку. Однією з головних 

проблем реалізації фінансової політики є незабезпечення високої ефективності 

використання бюджетних коштів з метою досягнення кращих показників 

соціально-економічного розвитку. Недосконалий бюджетний механізм 

негативно впливає на фінансову політику, а отже, стримує економічну політику 

держави загалом. Розв’язання цієї проблеми вбачається у визначенні чітких 

пріоритетів розвитку економіки, соціальної сфери та посиленні 

відповідальності розпорядників коштів за їх цільове та ефективне 

використання. Держава як основний суб’єкт фінансової політики повинна 

рішучіше застосовувати фінансові методи планування, управління, контролю, а 

також фінансові важелі нормативів, санкцій, стимулів із метою забезпечення 

фінансової стабільності та підвищення рівня життя населення.  
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ПОЛІТИКИ 

В статті досліджена проблематика реалізації бюджетної політики через 

державний бюджет. Обґрунтовано, що важливим завданням бюджетної 

політики держави є мобілізація і використання бюджетних ресурсів на 

забезпечення соціальних гарантій.  

Ключові слова:бюджет, бюджетна політика, Державний бюджет України, 

негативні наслідки, місцеві бюджети.  

Бюджетна політика – форма свідомої діяльності владних структур, але її 

основні засади формуються відповідно до того, яка модель економічної системи 

прийнята в даній державі і яку визначено кінцеву мету економічної діяльності. 

Водночас є загальні засади бюджетної політики для держав із ринковою 

економікою, розвиненими демократичними засадами суспільного життя. За 

таких обставин бюджетна політика має спрямовуватися на створення 

сприятливих фінансових умов для розвитку виробництва тих галузей 

економіки, які мають вирішальне значення для задоволення потреб населення.  

Вивченням питання теоретичного і практичного аспектів бюджетної 

політики України займалося багато вітчизняних науковців, зокрема Л. Бабіч, В. 

Макогон, Ю. Мискін, В. Пасічник, М. Петричко, І. Чугунов, Є. Макаренко, З. 

Бойко, І. Луніна, І. Лютий, І. та ін. Незважаючи на значні наукові дослідження 

та теоретичні досягнення в бюджетній сфері, її питання на сучасному етапі є 

гостро актуальним, а тому вимагає визначення стратегічних напрямів і завдань 

бюджетної політики щодо стабілізації і розвитку держави, а також методів 

досягнення високого рівня ефективності такої політики та її впливу на 

державний бюджет. 

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів забезпечення та 

підвищення ефективності бюджетної політики та її впливу на державний 

бюджет на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів 

обраної проблематики. 

Економічні тенденції й наслідки світової фінансової кризи показали, що 

від якості та своєчасності ухвалення рішень з питань формування дохідної 

частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та 

міжбюджетних відносин залежать збалансованість державних фінансів, рівень 

ефективності державного регулювання економічних процесів. Зміни у 

структурних елементах бюджетного менеджменту (бюджетне планування, 

організація виконання бюджету, облік виконання бюджету та звітність, 

контроль за виконанням бюджету) повинні відігравати визначальну роль на 

різних етапах бюджетного процесу[2, с. 59]. 

Виконання основних функцій держави здійснюється завдяки 

розробленню і реалізації державної бюджетної політики. Вона має сприяти 

державній підтримці зростання економіки, створенню умов для залучення 
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інвестицій, проведенню протекціоністської політики відносно вітчизняних 

товаровиробників. Стратегічною метою бюджетної політики є забезпечення 

фінансової і соціальної стабільності в країні. 

Досягнення головної мети бюджетної політики передбачає збільшення 

реальних доходів громадян, поліпшення якості товарів і послуг населенню, 

створення належних умов для здобуття освіти, охорони здоров'я, підвищення 

культури, захисту конституційних прав, охорони навколишнього природного 

середовища та ін. Для вирішення таких завдань необхідними є забезпечення 

поступального розвитку підприємницької діяльності, прискорення 

економічного зростання, досягнення повної зайнятості, стримування інфляції, 

активізація інвестиційної діяльності тощо[1, с. 15]. 

Завдяки бюджетній політиці не можна вирішити всі перелічені проблеми. 

Тому вона повинна, з одного боку, націлювати на забезпечення сприятливих 

умов для їх вирішення силами бізнесу та працездатної частини населення, а з 

іншого – взяти на себе фінансування програм, яке неможливо здійснити без 

участі держави. 

Існує ціла низка проблем реалізації бюджетної політики через державний 

бюджет, що обумовлено[3, с. 39]: 

− недосконалістю правової регламентації бюджетного процесу, у 

тому числі:  

а) бюджетний процес лише частково обмежує можливості законодавчої 

влади переглядати доходи і видатки державного бюджету у бік збільшення;  

б) відсутність чіткого визначення предмета першого читання проекту 

закону про Державний бюджет України;  

недоліками, які не пов’язані з правовою регламентацією бюджетного 

процесу, в тому числі:  

а) невідповідність проекту закону про Державний бюджет України 

пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямків бюджетної 

політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції); 

 б) порушення термінів проходження та ухвалення проекту закону про 

Державний бюджет України у Верховній Раді України внаслідок загострення 

політичної боротьби, наявності великої кількості альтернативних пропозицій, 

що ускладнюють досягнення консенсусу. 

Сьогодні в Україні існує надмірна політизованість бюджетних питань, 

тому вирішити складні проблеми у сфері бюджету виключно економічними 

заходами неможливо. 

Науковці відзначають, що основними напрямами вдосконалення 

бюджетного процесу в Україні повинні бути такі[4, с. 80]: 

− об’єктивне бюджетне планування, яке б забезпечило реальні 

надходження до бюджету; 

− складання та виконання цільових бюджетних програм; 

− підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних 

коштів; 
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− забезпечення дійового бюджетного контролю на кожній стадії 

бюджетного процесу; 

− дотримання строків складання, розгляду, затвердження, виконання 

та складання звітів про виконання державного бюджету; 

− зменшення до мінімуму політичних факторів під час бюджетного 

процесу. 

Наявною на сьогодні є тенденція до зростання залишків на рахунках 

розпорядників бюджетних коштів. Такий стан пояснювався тим, що з вини 

головних розпорядників коштів чималі суми безпідставно затримуються на 

рахунках Державної казначейської служби України через їх несвоєчасний 

розподіл, відсутність належно оформленої кошторисної документації, угод на 

поставку матеріальних цінностей, обладнання та недосконалість системи 

управління видатками державного бюджету.  

Основними причинами, які призводили до накопичення зазначених 

залишків, були[5, с. 130]:  

− невчасне подання головними розпорядниками до Державної 

казначейської служби України розподілів виділених коштів та інших 

документів (реєстрів змін до мережі та зведених кошторисів);  

− несвоєчасне оформлення Міністерством фінансів України довідок 

про зміну розподілу видатків, зокрема під час здійснення видатків із резервного 

фонду Кабінету Міністрів України та державних капітальних вкладень. 

Ситуація, що складається  останніми роками, підтверджує, що навіть 

зведення ресурсів на єдиному казначейському рахунку не вирішило всіх 

проблемних питань, а тільки підтвердило необхідність перегляду або зміни 

існуючих механізмів з управління видаткової частини бюджету, перерозподілу 

обов’язків і відповідальності між Міністерством фінансів України, Державною 

казначейською службою України і розпорядниками бюджетних коштів. 

Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є[7, с. 79]:  

− сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та 

структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів;  

− здійснення податкової політики в напрямі стимулювання 

підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів та послуг;  

− здійснення структурних реформ за критерієм економічного 

зростання і підвищення рівня економіки в країні.  

Важливим завданням бюджетної політики є створення умов для 

активізації інвестиційної активності. Це стосується, насамперед, збільшення 

обсягу інвестиційної діяльності держави, а також недержавних вітчизняних  та 

зарубіжних інвесторів. При цьому в першу чергу визначаються напрями 

використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування розвитку 

економіки.  

Ще одне завдання, що потребує вирішення, – запровадження в Україні 

середньострокового бюджетного планування, що дасть змогу складати 

реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними 

відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації.  
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Проте головним завданням державної бюджетної політики є формування 

справедливої, нейтральної та ефективної системи мобілізації доходів бюджету, 

формування сприятливих умов розвитку підприємництва. Водночас має бути 

враховано необхідність забезпечення фінансовими ресурсами виконання 

державою функцій у галузі економічного та соціального розвитку. 

Звичайно, в умовах ринкової економіки діють саморегулювальні 

чинники, які забезпечують приплив і перерозподіл капіталу у сфері 

виробництва. Механізм ринку робить усіх учасників виробничого процесу 

зацікавленими у збільшенні виробництва й одержанні доходу на капітал. Це 

головна рушійна сила ринку. Ринок не всесильний, але він дає можливість 

успішніше розв'язувати головні проблеми економіки порівняно з іншими 

господарськими системами і насамперед з тими, що засновані на 

централізованому плануванні.  

Іншим важливим завданням бюджетної політики держави є мобілізація і 

використання бюджетних ресурсів на забезпечення соціальних гарантій. Як уже 

зазначаюся, можливості ринкової економіки все ж обмежені. Ці обмеження 

особливо чітко виявляються при розв'язанні соціальних проблем суспільства. 

Більшість соціальних гарантій має загальнодержавне значення, їх неспроможні 

вирішити підприємницькі структури і навіть цілі компанії. Але потребу в них 

відчувають усі. Такими соціальними гарантіями є освіта, оборона, охорона 

здоров'я, культура, державне управління, єдині енергетичні й комунікаційні 

системи тощо. Не менш важливе значення мають соціальне страхування, 

допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види допомоги.  

Сьогодні надання цих гарантій населенню є однією з найважливіших 

функцій держави в економіці вільної конкуренції, а фінансування їх 

здійснюється з державного і місцевих бюджетів. Величина соціальних гарантій 

значною мірою визначає розміри перерозподілу валового внутрішнього 

продукту через бюджет. У зв'язку з цим у бюджетній політиці держави питання 

фінансового забезпечення соціальних гарантій посідає одне з центральних 

місць. Це завдання можна сформулювати як пошук і постійне вдосконалення 

форм і методів мобілізації й використання фінансових ресурсів на цілі 

соціальних гарантій та інших видів загальних потреб громадян[6].  

Не менш важливим завданням бюджетної політики є –вплив за 

допомогою бюджетного механізму на раціональне використання природних 

ресурсів, заборону технологій, що несуть загрозу здоров'ю людини. З одного 

боку, держава домагається від підприємницьких структур відшкодування 

витрат на відновлення природного середовища, а з другого, використовуючи 

фінансові важелі, – закриття шкідливих виробництв і впровадження передових 

ресурсозбережних технологій. Цими інструментами є податки, штрафи та інші 

санкції.  

Іншими словами, бюджетна політика держави має спрямовуватися на 

забезпечення права людини на життя в умовах здорового навколишнього 

середовища, яке постійно порушується в умовах планової і ринкової економіки. 

У кінцевому підсумку бюджетна політика повинна мати головну мету –

підвищення добробуту народу. Цього можна досягти шляхом стабілізації 
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фінансового становища в державі, прийняття бездефіцитного бюджету, 

скорочення зовнішнього і внутрішнього боргу, розмежування повноважень і 

фінансових ресурсів між приватним сектором і державою, між центральними і 

місцевими органами виконавчої влади і на цій основі зниження рівня інфляції.  

Необхідно виходити з того, що бюджет – це форма обслуговування 

громадян за їхнім власним вибором. Тому підвищення бюджетними методами 

добробуту одних людей має здійснюватися без погіршення добробуту інших. У 

цьому зв'язку всі заходи у сфері бюджету, які не супроводжуються 

поліпшенням умов життя населення, є безперспективними й економічно 

недоцільними.   

Утвердження України як високорозвиненої, соціальної за своєю сутністю 

демократичної правової держави, її інтегрування у світовий економічний 

простір потребує нових концептуальних підходів до напрямів та механізмів 

реалізації бюджетної політики.  

Сьогодні основною метою стратегії макроекономічної політики є 

забезпечення умов стійкого довготривалого зростання, яке сприяло б 

структурноінноваційній та соціальній переорієнтації економіки, формування 

сприятливою інвестиційного середовища. Це потребує збереження принципу 

пріоритетності макроекономічної стабілізації. Треба враховувати і зворотній 

зв'язок – залежністьмакроекономічної збалансованості від результативності 

політики економічною зростання. Досвід засвідчує, що надійна фінансова, 

бюджетна та грошова стабілізація без стабільного реального сектору економіки 

не можлива, вона може бути лише короткотерміновою.  

Тому одним із ключових завдань є трансформація бюджетних ресурсів у 

чинник ефективного, соціально орієнтованого економічного зростання, 

забезпечення переорієнтації бюджетною механізму, перетворення його в 

ефективний інструмент соціально-економічної стратегії. Незбалансованість та 

низька ефективність державних фінансів, зокрема бюджету, що зберігаються і 

під час економічного зростання, зумовлені системними помилками бюджетної 

політики, її суто фіскальною спрямованістю. 

 Слід виходити з того, що основою вирішення фінансових, у тому числі 

бюджетних проблем держави, головною передумовою соціальної та структурно 

– інноваційної переорієнтації економіки є першочергове зміцнення фінансів 

суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та домашніх господарств. 

Практикою доведено, що без цього будь-які дії правового, економічного чи 

адміністративного характеру бажаного результату не дадуть. 

З метою упередження негативних наслідків у бюджетній політиці на 

кожній із стадій бюджетного процесу мають бути оцінені досягнуті результати 

прийнятих рішень відповідно до поставленої мети і визначених завдань на 

наступний бюджетний рік.  Аби бюджетна політика забезпечила економічне 

зростання, орієнтоване на підвищення якості життя громадян, потрібні 

відповідні важелі, а саме:  

− створення адекватної матеріальної бази, яка є основою підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу;  
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− зміцнення потенціалу вітчизняного товаровиробника й посилення 

його конкурентоспроможності;  

− підвищення якості людського капіталу, залученого до виробничої та 

посередницької діяльності;  

− створення адекватної розвиткові ринкової економіки 

інфраструктури;  

− підвищення стимулюючої ролі оплати праці.  

У становленні соціальної ринкової економіки бюджетна політика відіграє 

важливу роль. Для забезпечення ефективного і стабільного економічного 

розвитку вона має бути спрямована на розв’язання таких важливих проблем, як 

проведення структурної перебудови господарського комплексу країни, 

створення адекватної ринковому розвитку інфраструктури, забезпечення 

економічного зростання за рахунок впровадження інновацій, проведення 

активної політики формування справедливих відносин між бізнесом і 

найманими працівниками, що має стати основою забезпечення зростання 

доходів населення. 

Необхідно також звернути увагу про проблеми місцевих бюджетів та 

шляхи їх вирішення[6]. 

До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих бюджетів, а 

також їхніх відносин із державним бюджетом України, у першу чергу, варто 

віднести використання вільних бюджетних коштів, нестабільність доходної 

бази, неефективну систему вилучення надлишків загальнодержавних податків, 

недостатнє фінансування з державного бюджету.  

Ще один аспект цієї проблеми – нестабільність нормативів у системі 

відрахувань загальнодержавних податків із місцевих бюджетів у державний. 

Відповідно до чинного законодавством, нормативи відрахувань від 

загальнодержавних податків щорічно визначає вищий орган місцевого 

самоврядування. При цьому щорічно змінюються види податків, які належать 

зарахуванню в місцеві бюджети, що порушує стабільність доходної бази 

останніх.  

Ще однією проблемою є невідповідність делегованих повноважень 

місцевих органів влади і надходженню коштів на ці цілі. Ситуацію 

ускладнюютьоргани державної влади, які при складанні бюджету і визначенні 

розмірів трансфертів "забувають" забезпечити фінансуванням усі передані на 

місця повноваження. Крім того, регіони України дуже різняться за рівнем 

життя, промислового виробництва, розвитку підприємництва. А українська 

бюджетна система передбачає "подушне" вирівнювання бюджетних витрат.   

В економічно розвинених країнах фінансові проблеми регіонів 

розв'язуються через надання місцевим органам влади стабільно закріплених 

доходних джерел, розширення сфери місцевого оподаткування та 

реформування всієї системи міжбюджетних взаємовідносин [5, c.127].  

Однак, практика України вже виявила численні конфлікти між державою 

і керівниками органів місцевого самоврядування у фінансовій сфері. Така 

ситуація є наслідком того, що більшість проблем місцевих фінансів, як і 
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місцевого самоврядування загалом, залишаються неврегульованими на 

законодавчому рівні. 

Зарубіжні держави в процесі тривалої еволюції винайшли шляхи 

розв’язання більшості з цих суперечностей і забезпечення консенсусу інтересів. 

Серед цих шляхів – створення системи громадського контролю за ефективним 

витрачанням бюджетних коштів, системи правових обмежень дискреційних 

фіскальних дій уряду та парламенту.  

Для вирішення проблем, що виникають при формуванні місцевих 

бюджетів в Україні, доцільно запропонувати такі заходи з вдосконалення 

бюджетної політики:  

− розробка правових засад й механізму бюджетного регулювання в 

Україні, в яких зафіксовано стабільні частки різних рівнів влади – центральної, 

регіональної, місцевої – у розподілі загальнодержавних (регулюючих) податків.  

− залишення у розпорядженні місцевих органів влади відсотку від 

усіх платежів, що збираються на їх території. Це стимулюватиме місцеву владу 

до економічного, соціального та культурного розвитку регіонів.  

− створення ринку муніципальних цінних паперів. Акумуляція коштів 

через випуск облігацій  місцевих позик –явище нове для вітчизняної економіки, 

тому ринок муніципальних цінних паперів потребує якнайшвидшого розвитку, 

оскільки саме кошти, зібрані під відповідальність місцевої влади, в першу 

чергу, можуть бути спрямовані на збереження і розвиток виробничого 

потенціалу регіону, що відповідає інтересам не тільки влади, а і населення 

певної території.  

− розробка та реалізація регіональної податкової політики, яка 

повинна ґрунтуватись на чіткому законодавчому розподілі повноважень та 

відповідальності між державними, територіальними і місцевими рівнями 

управління. Удосконалення податкової системи на макро- та 

мікроекономічному рівнях має здійснюватись шляхом встановлення стабільних 

ставок податкових надходжень до державного і місцевих бюджетів та 

розширення прав місцевих органів виконавчої влади щодо формування і 

використання місцевих податків та зборів.  

− районна податкова адміністрація разом із районною адміністрацією 

за встановленими нормативами мають формувати проекти доходів району і 

решту надходжень до обласних і державного бюджету. Опрацьовуючи доходи 

бюджету по районах і в цілому по області, можна більш об'єктивно визначити 

можливі надходження до державного бюджету згідно із встановленими 

нормами та нормативами.  

− в Україні необхідно створити багатоканальну систему формування 

бюджету, на основі якої кожен рівень бюджетної системи повинен мати власні 

доходи. Обсяг цих доходів має бути достатнім для забезпечення функцій і 

обов'язків, які покладаються на той чи інший рівень влади.  

Таким чином, успішний розвиток процесу становлення місцевих фінансів 

в Україні можливий лише за умови проведення в державі широкомасштабної 
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адміністративної реформи, результатом якої має стати формування нової, 

сучасної бюджетної та податкової систем країни.  
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У статті автором доведено, що формування в Україні привабливого для 

іноземних інвесторів середовища, насамперед, треба починати з системи 

активних дій держави, спрямованих на зміну політичного, економічного та 

правового поля в країні. 
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Постановка проблеми. Нинішня складна ситуація в економіці України, 

яка після тривалої кризи починає поступово долати наслідки рецесії, вимагає 

залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Проте зарубіжні та вітчизняні 

компанії з опаскою вкладають свої кошти в національну економіку. Це 

зумовлено нестабільною соціально-політичною та фінансово-економічною 

ситуацією в країні, окупацією Російською Федерацією Криму, ведення нею 

бойових дій на сході України, корупцією у вітчизняних адміністративних та 

правоохоронних органах, а також низькою купівельною спроможністю 

населення. Однак, українська економіка має певні переваги порівняно з іншими 
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країнами, які необхідно ефективно пропагувати для створення сприятливого 

клімату для потенційних інвесторів. У цьому контексті, серед стратегічних 

завдань, актуалізується необхідність дослідження напрямів стимулювання 

залучення іноземних інвестицій в економіку України.  

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти інвестиційної діяльності 

висвітлені в наукових працях таких провідних учених, як: І. Бланк, Л. Борщ, В. 

Бочаров, В. Букато, Т. Віторт, Л. Гітман, Н. Дацій, М. Денисенко, М. Джонк, О. 

Кузьмін, І. Малий, Г. Марковіц, Дж. Маршалл, І. Мойсеєнко, А. Омельченко,  

А. Павленко, А. Пересада, М. Пессель, С. Покропивний, С. Реверчук, 

А.Степаненко, Н. Ушаков, В. Федоренко, Л. Федулова, О. Юркевич, 

Ф.Ярошенко та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації світової 

економіки і стирання меж між країнами капітал активно переміщується по світу 

з метою отримання доступу до нових ринків або підвищення рентабельності 

виробництва, за рахунок зниження витрат і економії на заробітній платі. Цей 

феномен відкриває для України нові можливості для економічного розвитку і 

залучення вкрай необхідних додаткових зовнішніх інвестицій. Тому для 

досягнення динамічнішого економічного розвитку країни, зміцнення тенденції 

щодо подолання бідності і підвищення добробуту громадян України органи 

влади повинні покладатися не лише на внутрішні, але і на зовнішні ресурси. 

Підвищення інвестиційної привабливості України – це процес, який вимагає 

часу та зусиль, і в якому позитивні результати потребують злагодженої роботи 

різних органів влади, розуміння і підтримки керівництва країни, наявності та 

активної дії команди професіоналів, яка зможе впровадити усі необхідні кроки. 

Залучення іноземних інвестицій створює нові виробничі потужності, робочі 

місця і сприяє розвитку експорту з країни, таким чином є потужним 

додатковим чинником розвитку економіки. Тому в усьому світі країни і регіони 

ведуть високо конкурентну боротьбу за те, щоб підвищити власну інвестиційну 

привабливість та залучити іноземні інвестиції на своїй території. У цих умовах 

дуже важливим стає поняття стратегії формування інвестиційної привабливості 

національної економіки [3, с. 147-148]. 

За оцінками Світового банку економіка України потребує інвестицій у 

розмірі більш ніж 100 млрд. дол. США. Тенденції соціально-економічного 

розвитку свідчать про необхідність участі держави у створенні умов для 

економічного зростання та підвищення добробуту населення, а саме розробки 

механізму державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в 

Україні. В основі реалізації даного механізму лежать передумови, а саме 

створена нормативно-правова база регулювання інвестиційно-інноваційних 

процесів; відбувається стійке нарощування процесів масового виробництва та 

споживання товарів та послуг; Україна має відносно високий рівень освіти та 

науки [4, с. 64]. 

Ключовим завданням держави в ринковій економіці є не забезпечення 

підприємств власними інвестиційними ресурсами, яких у неї обмаль, а 

створення сприятливого інвестиційного клімату. Однак для України, яка 

змушена чинити опір зовнішній військовій агресії та боротися з внутрішньою 
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корупцією, зробити це досить складно. Тому, на противагу факторам, які 

відштовхують потенційних інвесторів, нашій країні необхідно показати свої 

переваги, до яких можна віднести: дешеві високопродуктивні земельні ресурси, 

високий кваліфікаційний рівень та дешевизну робочих кадрів, розвинуту 

транспортну інфраструктуру, близькість азіатських та африканських ринків 

збуту готової продукції, наявність наукових установ, які мають досвід 

розроблення та освоєння високих технологій у різних галузях, значні запаси 

мінеральних, водних та лісових ресурсів [1, с. 11]. Відомо, що Україна володіє 

найбагатшими у світі чорноземами. Однак за ціною вони поступаються вартості 

сільськогосподарських земельних ресурсів в інших країнах. Так, за 

підрахунками експертів проекту “Підтримка реформ у сільському господарстві 

та земельних відносинах в Україні” після зняття мораторію середня вартість 

сільськогосподарських угідь в Україні складатиме 2990 дол. США за 1 га, тоді 

як у більшості західноєвропейських країн ціни коливаються від 15 до 30 тис. 

дол. США. При цьому, найвищий розмір орендної плати зафіксований у Данії, 

Ірландії та Нідерландах – більше 600 дол. США, тоді як в Україні її ставка у 

2015 році складала близько 32 дол. США за 1 га [1, с. 11]. 

Отже, організувавши виробництво аграрної продукції в Україні, 

інвестори з північноєвропейських країн могли б тільки на орендній платі 

зекономити більше 550 дол. США (13800 грн. на кожному гектарі. За рівнем 

середньої заробітної плати на одного працюючого Україна займає одне з 

останніх місць у Європі. Так, якщо у 2013 році середня зарплата в Україні 

складала 409 дол. США, то у Великій Британії, Німеччині та Франції вона була 

на рівні 4000 – 4200 дол. США, або в 10 раз більшою, ніж у нашій країні. Ще 

більшою була в цьому році середня зарплата у Швеції, Бельгії, Нідерландах – 

близько 4700 дол. США, Данії – 6000 дол. США, Норвегії – 7000 дол. США. 

Дещо меншою у 2013 році середня зарплата була в Італії – 3200 дол. США та 

Іспанії – 3000 дол. США, однак, і в цих країнах вона значно перевищувала 

середню зарплату в Україні [1, с. 11]. 

Таким чином, потенційні інвестори в економіку України із зазначених 

вище країн мають можливість отримати значну економію коштів, які вони 

витрачатимуть на оплату праці найманих працівників. Через блокаду 

транспортних перевезень із боку Росії Україна змушена шукати обхідні 

маршрути для доставки своїх товарів на азійський континент. Водночас слід 

зазначити, що територією нашої країни проходять чотири Європейські 

транспортні коридори, що позв’язують західноєвропейські країни з Україною 

та проходять в центр і на південь нашої країни, вони створюють гарні 

можливості для доставки вітчизняних і європейських товарів на азійський та 

африканський континент. Цьому також сприяє вихід України до Чорного та 

Азовського морів і наявність у нашій країні розвинутої річкової мережі. За 

останні роки розвиток південного напряму доставки товарів до азіатських країн 

набув особливої актуальності через економічні санкції накладені світовим 

співтовариством на Російську Федерацію за її агресивні дії щодо України. 

Важливим чинником, який впливає на економічний розвиток країни, є 

освітній рівень населення та діяльність наукових установ. Не зважаючи на 
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постійну критику вітчизняної вищої школи, Україна не “пасе задніх” у світі 

щодо розвитку вищої освіти, що дає змогу вітчизняним ВНЗ готувати для 

галузей національної економіки висококваліфіковані кадри, які здатні 

забезпечити освоєння новітніх західних технологій та випуск сучасної складної 

продукції [1, с. 11]. 

Поряд із вище зазначеними перевагами національної економіки для 

потенційних інвесторів, треба відзначити, що Україна багата на лісові ресурси, 

корисні копалини (вугілля, залізні, алюмінієві, нікелеві, уранові руди) та прісні 

води, володіє недостатньо використовуваними запасами нафти і газу. У 

сукупності зазначені переваги здатні створити сприятливе середовище для 

залучення додаткових інвестицій у національну економіку. Однак ці переваги 

необхідно підкріпити діями держави та довести їх до потенційних інвесторів [1, 

с. 11]. 

З урахуванням наявних переваг України, заходи держави для залучення 

додаткових інвестицій у національну економіку повинні містити: 

▪ рекламу інвестиційних переваг України в міжнародних засобах масової 

інформації та проведення тематичних конференцій для зарубіжних бізнесменів; 

▪ передачу потенційним інвесторам у довгострокову оренду земельних, 

мінеральних, лісових та водних ресурсів за умови організації ними в Україні 

виробництв продукції з високим ступенем переробки; 

▪ постійне покращення вітчизняної автомобільної та залізничної 

транспортної мережі, з першочерговим розвитком сполучення між Балтійським 

та Чорним морями та між Європою і країнами Азії. 

При конструюванні системи чинників підвищення інвестиційної 

привабливості країни основою є розуміння, що економіка і політика в 

суспільстві нерозривно пов’язані. Тільки за допомогою ефективної політики, 

яка в змозі діяти стратегічно, існує надія проінвестувати досягнення нової стадії 

розвитку економіки, заснованої на знаннях і інновації. Особливо в сучасних 

умовах, замість політичних декларацій потрібна система заходів, забезпечених 

реальними інвестиційними ресурсами [3, с. 148]. 

Подальший розвиток економіки великою мірою залежить від 

ефективності політик, спрямованих на ініціацію і підтримку заходів, 

орієнтованих на підвищення продуктивності та конкурентоспроможності. На 

новому етапі розвитку економічна політика повинна стати більше 

різноманітною в порівнянні з колишньою. Необхідно постійно зважати на 

принципи макроекономічного балансу і відкритості конкуренції, проте 

доповнити це новими науковими рішеннями та рекомендованими практичними 

заходами [3, с. 149]. 

Можна виділити як загальні, так і конкретні рекомендації відносно 

політики підвищення інвестиційної привабливості України. 

Найважливішою роллю держави з точки зору політики розвитку є 

створення для своїх громадян умов для успішної, взаємно корисної співпраці у 

сфері як економіки, так і політики. Для досягнення успіху критичне значення 

має забезпечення розвитку в економіці і політиці. Необхідно не лише 

забезпечити, але і заохочувати активну діяльність громадян в обох сферах. 
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Основою для цього є здатність до зміни, яка спирається на нові позиції, знання і 

навички усіх сторін, причому однаково важливими є як індивідуальні, так і 

колективні знання [3, с. 149]. 

У формуванні здатності до зміни істотну роль відіграють такі, пов’язані із 

створенням і поширенням знань інститути, як освіта (надання значення 

навчанню упродовж усього життя) і мережі співпраці. У політиці підвищення 

інвестиційної привабливості необхідно знайти такий механізм ухвалення 

економіко-політичних рішень, який забезпечив би пріоритет стратегічних 

інтересів суспільства перед інтересами повсякденної політики. Важливим є 

досягнення здійснення виконавчою владою ефективних програм розвитку. 

Потрібна стабілізація політики зі зміною її в консенсусну в усіх істотних 

стратегічних областях (в т.ч. наука, освіта, інновації). 

Економічна політика повинна стати різноманітнішою в порівнянні з 

існуючою. Вона має бути цілеспрямованою і спроможною до змін відповідно 

до стану економіки. Передумовою стратегічної політики є наявність постійного 

і незалежного економічного моніторингу і постійний розвиток наукового 

консультування економічної політики і надання їй законної сили. Державі 

необхідно створити можливості, щоб іноземні інвестори почували себе 

необхідними партнерами, і направляти діяльність так, щоб це сприяло 

посиленню інвестиційної привабливості економіки країни [3, с. 149]. 

Формування інвестиційної привабливості розпочинається із забезпечення 

і збереження макроекономічного балансу, стабільності і довіри і завершується 

формуванням сприятливого для розвитку підприємництва середовища. 

При безпосередній дії на суб’єктів економіки держава повинна 

використати по можливості погоджено і комплексно заходи тиску і 

підтримання. Із заходів тиску центральним є забезпечення чесної і ефективної 

конкуренції, внаслідок чого успіху можуть досягти тільки ті підприємства, які 

пропонують споживачам свого виробу найбільшу цінність (кращу якість, нижчу 

ціну). Усі інші шляхи досягнення успіху (наприклад обмеження в конкуренції, 

нечесна конкуренція, в т.ч. реклама, що вводить в оману, корупція, податкове 

шахрайство, забруднення довкілля тощо) держава повинна виключити [3, с. 

149]. 

Передумовами успішності реалізації механізму державного управляння 

інвестиційно-інноваційними процесами є створення адекватної сучасним 

умовам нормативно-правової бази їх регулювання, стійке нарощення темпів 

виробництва та споживання товарів і послуг, розвитку освіти і науки, а також 

технічного та кадрового потенціалу в Україні. 

Підвищення інвестиційної активності неможливе без стимулювання 

припливу іноземного капіталу в Україну. Іноземні інвестори, що опановують 

українські ринки, переважно орієнтовані на спекулятивний дохід, а не на 

реалізацію стратегії. Нажаль, останніми роками частка іноземних інвестицій в 

основний капітал в загальному обсязі інвестиційних джерел коливалася на рівні 

3 – 5 %. У зв’язку з цим необхідно підвищити рівень захисту прав іноземних 

інвесторів шляхом забезпечення інформаційної відкритості та удосконалення 

системи розкриття інформації, створення умов, що дають змогу учасникам 
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фондового ринку об’єднувати пакети акцій та ресурси для спільної координації 

дій [4, с. 66]. 

Важливим аспектом для іноземних інвесторів залишається земельне 

питання в Україні. Одним з напрямів реформування цієї сфери є відміна 

мораторію на землю (дозвіл її купівлі-продажу), але для того, щоб уникнути 

неконтрольованого викупу українських земель іноземними інвесторами і 

розхитування національної безпеки, варто посилити державний контроль за 

операціями на ринку землі, створити кадастр земель сільськогосподарського 

призначення тощо [4, с. 67]. 

Для активізації інноваційних процесів потрібно досліджувати і розвивати 

діяльність інноваційних кластерних утворень (технопарків, бізнес-інкубаторів, 

експортно-орієнтованих зон, вільних економічних зон, територій пріоритетного 

розвитку), інноваційну активність промислових і сільськогосподарських 

підприємств. Що стосується технопарків, вони поки що не змогли 

зарекомендувати себе, як ефективно працююча складова національної 

інноваційної інфраструктури, реальним провідником інноваційних ідей. 

Держава має сприяти повноцінній реалізації інноваційного проекту, починаючи 

зі стадії науково-технічного відкриття і закінчуючи його впровадження у 

виробництво [4, с. 67]. 

Головним джерелом фінансування у сфері інноваційного розвитку є 

венчурне інвестування, переваги якого полягають у тому, що підприємства, які 

розвиваються можуть отримати інвестиції тоді, коли інші фінансові інститути 

утримується від ризикових капіталовкладень. Проте вітчизняний венчурний 

капітал не інвестується у інноваційні проекти, оскільки інвестиції в інші галузі 

традиційної економіки мають надвисокий рівень дохідності за відносно 

короткий термін інвестування за умов низького рівня ризику. На відміну від 

зарубіжних венчурних фондів, які спрямовують свої інвестиції у високо 

ризикові сфери, вітчизняні венчурні фонди інвестують переважно у 

підприємства таких галузей, як будівництво, нерухомість, торгівля та інше. З 

метою створення умов для інституційного забезпечення венчурного 

інвестування інноваційної діяльності держава має здійснювати глибокий аналіз 

сучасного його стану в Україні та вивчати досвід інших країн щодо розвитку 

цього напряму з метою адаптації найкращих аналогів. У розрізі вирішення 

проблеми активізації інноваційних процесів пропонуємо створити єдину 

державну систему інформаційно-консультаційної підтримки інноваційної 

діяльності, цілісну інноваційну інфраструктуру на базі наукових установ та 

вищих навчальних закладів, підтримувати і розвивати інноваційні малі 

підприємства та венчурне інвестування [4, с. 67]. 

Ключовими складовими формування сприятливого інвестиційного 

клімату є низка інституційних характеристик економіки країни, які 

забезпечують стійкий фундамент для розвитку інвестиційних процесів та 

стабільності економічного розвитку країни в цілому. Основними серед них, як 

свідчить досвід країн Східної Європи є політична та економічна стабільність, 

захист інвестицій та прав власності, зниження адміністративних бар’єрів для 

реєстрації бізнесу використання геостратегічного потенціалу, відсутність 
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дискримінації іноземних юридичних осіб, обмежень на переказ і конвертацію 

валюти та на розподіл й вивезення капіталу [2, с. 63]. 

У той же час інвестиційний клімат в Україні на сьогодні залишається 

несприятливим. Це, в першу чергу, є наслідком хронічного затягування 

проведення давно назрілих реформ, які в країнах Балтії і Східної Європи були 

здійснені ще 15 – 20 років тому назад. До цього часу уряд країни не здійснив 

системних структурних реформ, спрямованих на підвищення інвестиційної 

привабливості України, окрім низки актів з дерегуляції економіки. Зусилля, в 

першу чергу, спрямовані на досягнення макроекономічної стабілізації та 

виконання вимог МВФ для отримання чергового траншу [2, с. 63]. 

Головними напрямами формування сприятливого інвестиційного клімату 

в Україні сьогодні, є: 

▪ вдосконалення нормативно-правової бази в інвестиційній сфері; 

▪ визначення пріоритетних галузей для інвестування та надання їм пільг; 

▪ захист прав інвесторів на державному рівні; 

▪ сприяння розвитку науки, науково-технічної і інноваційною діяльності; 

▪ створення технопарків з новітніми технологіями; 

▪ активна участь в міжнародних інвестиційних проектах; 

▪ робота з міжнародними рейтинговими агентствами; 

▪ проведення маркетингових досліджень в області залучення до країни 

інвестицій; 

▪ моніторинг світових інвестиційних потоків і аналітичних досліджень; 

▪ запрошення до України фахівців світового рівня для розробки стратегій 

залучення інвестицій. 

▪ закріплення макроекономічної стабілізації і перехід Національного 

Банку України до політики низьких процентних ставок; 

▪ проведення структурних реформ в економіці, включаючи, податкову 

реформу, надання податкових пільг на розвиток інноваційних галузей; 

▪ здійснення інституціональних реформ (зокрема, антикорупційної 

реформи, модернізація адміністративної та судової систем, реформи 

правоохоронних органів) та наближення інституційного середовища на 

внутрішньому ринку України до європейських вимог шляхом імплементації 

положень Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом; 

▪ модернізація інфраструктури (за оцінками європейських фінансових 

експертів, для модернізації інфраструктури, адміністративної та судової систем, 

галузі освіти та промисловості Україна потребує допомоги у розмірі понад 100 

мільярдів євро); 

▪ створення вільних економічних зон в депресивних регіонах на термін 10 

– 20 років [2, с. 64; 5, c.30-31]. 

У цьому контексті треба провести низку першочергових заходів, а саме: 

1. Розробити та прийняти підзаконні акти для приведення 

нормативноправової бази державно-приватного партнерства до міжнародних 

стандартів з метою зміцнення існуючих гарантій, що надаються приватним 

інвесторам. 

2. Розробити загальну схему кредитних гарантій, в першу чергу, для 
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малих і середніх підприємств на основі досвіду країн з перехідною економікою. 

3. Продовжити процес спрощення ведення бізнесу, зокрема скорочення 

дозвільних процедур. 

4. Розробити детальну стратегію Уряду для заохочення інвестицій. Також 

корисним було б створення порталу для інвесторів для їх інформаційної 

підтримки, зокрема щодо законодавчих змін тощо. 

5. Перевести державні підприємства на функціонування за тими 

правилами, що і приватний сектор. Зокрема, державні компанії повинні мати 

ради директорів, керівництво має бути прозорим, а фінансова звітність 

відкритою. 

6. Поліпшити умови інвестування для приватних інвесторів в галузях, що 

мають надзвичайно важливе значення для розвитку національної економіки та 

забезпечення національної безпеки країни. 

7. У найкоротші терміни розробити і розпочати реалізацію масштабної 

національної програми з ремонту, модернізації і будівництва нових 

автомобільних доріг як державного так і місцевого значення [2, с. 65]. 

Напрямки підвищення інвестиційної привабливості України є: 

▪ вдосконалення нормативно-правової бази в інвестиційній сфері; 

▪ визначення пріоритетних галузей для інвестування; 

▪ захист прав інвесторів на державному рівні; 

▪ надання пільг в пріоритетних галузях інвестування; 

▪ сприяння розвитку науки, науково-технічної і інноваційною діяльності; 

▪ створення технопарків з новітніми технологіями; 

▪ активна участь в міжнародних інвестиційних проектах; 

▪ робота з міжнародними рейтинговими агентствами; 

▪ проведення маркетингових досліджень в області залучення до країни 

інвестицій; 

▪ моніторинг світових інвестиційних потоків і аналітичних досліджень; 

▪ запрошення до України фахівців світового рівня для розробки стратегій 

залучення інвестицій. 

Отже, формування в Україні привабливого для іноземних інвесторів 

середовища, насамперед, треба починати з системи активних дій держави, 

спрямованих на зміну політичного, економічного та правового поля в країні. 
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С.В. Любчак 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається світовий досвід становлення та розвитку 

професійно-технічної освіти, проаналізовано систему професійного навчання 

провідних країн світу. Визначено основні напрямки подальшого розвитку 

системи професійно-технічної освіти України на базі досвіду найрозвиненіших 

країн Євросоюзу.  

Ключові слова: професійно-технічна освіта (ПТО), професійно-технічне 

навчання, ринок праці, фінансування професійно-технічної освіти. 

Постановка проблеми.Входження української освіти в європейський 

освітній простір, а також світові тенденції розвитку освіти зумовлюють 

необхідність істотних змін у системі освіти та суттєвого її оновлення. Кожна 

країна світу сьогодні має власний багатий досвід розбудови системи 

фінансування закладів освіти. Аналітичне вивчення цього досвіду сприятиме 

збагаченню вітчизняної системи професійно-технічної освіти, сприятиме у 

вирішенні цілої низки проблем, які постали перед формуванням ринку 

освітянських послуг в Україні. 

Актуальність дослідження.  В сучасних умовах суттєвою є висока 

конкурентна здатність випускника професійно-технічної освіти на ринку праці, 

тому в прогресивних, технічних, економічних та політичних змін система 

освіти, в тому числі і професійно-технічна, потребує якісних змін та 

реформування. Саме тому постає необхідність ґрунтовного аналізу зарубіжного 

досвіду побудови та розвитку системи професійно-технічної освіти для 

визначення подальших орієнтирів її удосконалення в Україні. У той же час 

залишається невирішеною проблема залучення та адаптації досвіду передових 

держав світу щодо розвитку професійно-технічної освіти в Україні. 

Мета статті – вивчення та аналіз світового досвіду в галузі професійно-

технічної освіти, виокремлення її стандартів, а також обґрунтування питань, 

пов’язаних із особливостями становлення та фінансування системи професійно-

технічної освіти провідних країн світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення світового 

досвіду присвятили свої праці, як вітчизняні так і зарубіжні науковці. Серед 

них слід відзначити праці Л. Зязюна [4], Н. Яремчука [7], які розглядали 

питання розвитку професійно-технічної освіти в контексті аналізу провідних 

країн світу, зокрема Франції, Німеччини та Японії. Також необхідно відзначити 
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роботу А. Ворона [1], в якій проаналізовано сучасний стан розвитку світової 

системи ПТО в цілому. Ці наукові дослідження – це вагомий внесок у вивчення 

світового досвіду професійно-технічної освіти. Протедослідження 

механізмівфінансування систем професійної освіти провідних країн світу 

залишається актуальним та важливим. 

Виклад основного матеріалу.Проблема підготовки молоді до професійної 

діяльності, самореалізація особистості – одна з основних проблем в освіті, 

рішення якої протягом більш ніж двох століть шукають педагоги, вчені, 

державні діячі всього світу. Ця проблема, насамперед, має соціально-

економічний характер, що визначає в майбутньому шлях країни, її 

інтелектуальний потенціал. 

Розвиток професійно-технічної освіти перебуває під впливом змін в 

сучасному суспільстві. Протягом останніх десятиліть в багатьох країнах світу 

відбувалась зміна суспільної парадигми – від технократичної до індустріальної, 

від індустріальної до інформаційної. На розвиток професійної освіти вплинули 

суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства як 

глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору 

тощо. Ці зміни відбулись такими темпами, що призвели до потреби негайного 

перегляду та реформування освіти на всіх рівнях, оскільки існуючі системи не 

повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, професійно-технічна освіта до 

пріоритетів сьогодення відносить вміння оперувати такими технологіями та 

знаннями, що задовольнятимуть потреби інформаційного суспільства та 

створить відповідну базу трудових ресурсів. 

Світовий досвід в сфері професійно-технічної освіти є не одноманітним та 

різнобічним. На наш погляд, для складання найбільш повного уявлення про 

закордонну систему розвитку та функціонування професійної освіти необхідно 

дослідити досвід розвинених країн світу [2]. 

Розглянемо дивовижний прогрес загальнонаціональної децентралізації у 

Польщі в середині 1990-х років, який пройшов вдало в основному з огляду на 

дві головні причини. По-перше, фінансове становище муніципальної влади 

було кращим, ніж в центрального уряду, і вони могли взяти на себе додаткове 

економічне навантаження. По-друге, муніципальні органи відчували, що вони 

зможуть управляти закладами професійно-технічної освіти у своїх регіонах 

набагато ефективніше, ніж віддалений центральний уряд.  

Під час пілотної програми 2001-2005 рр. у Вірменії за допомогою 

здобутого досвіду були зроблені такі висновки, зокрема стосовно необхідності 

виділення фінансування навчальних закладів та впровадження керівної ради[6]: 

1) одним з наслідків слабкої підготовки та обізнаності зацікавлених сторін 

на початку процесу реформи була слабка підтримка з боку населення та 

повільний початок; 

2) на усіх рівнях урядових органів страх та неготовність віддати владу 

створювали штучні труднощі та перешкоди; 

3) управління навчальними закладами перебрала на себе місцева еліта, що 

змусило Міністерство освіти забезпечити інформування усіх зацікавлених 
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сторін про наслідки реформи та забезпечити участь усіх соціальних груп у 

виборах до керівних рад; 

4) необхідно якнайбільше застосовувати навчання та консультації; 

5) перш ніжрозпочати реформу, необхідно провести велику роботу з 

розроблення нормативних актівта законодавства, яке буде сумісним з іншими 

існуючими законами. 

Децентралізація Франції розпочалася з прийняття нового закону, який дав 

регіональним радам повноваження щодо управління системою професійно-

технічної освіти в цілому, при тому, що держава зберегла за собою 

повноваження лише щодо постановки завдань іншим органам. Це означає, що 

вона втручається лише у ті галузі і від імені тих соціальних груп, які прямо 

визначені законом, наприклад, галузі та соціальні групи, які зазнають певних 

труднощів[4].  

Після перехідного періоду, у ході якого регіональні ради лише переймали 

заходи, які попередньо застосовувалися урядом, зокрема схеми, спрямовані на 

шукачів роботи, стало можливо встановити справжні регіональні принципи. За 

реформою децентралізації, розпочатою у 1983 році, був прийнятий п’ятирічний 

закон від 20 грудня 1993 року про працю, працевлаштування та професійне 

навчання. 

Цей закон допоміг зміцнити позиції регіональної влади у якості форуму 

для визначення та координації політик щодо початкової освіти на підвищення 

кваліфікації для осіб молодше 26 років. Регіонам надали повноваження, які 

раніше належали уряду, у сфері навчання молоді, через передачу відповідних 

людських та фінансових ресурсів. Також були вжиті заходи для вдосконалення 

регіональної та місцевої координації дій різних сторін: уряду, регіонів, 

Національної служби зайнятості, а також для профорієнтації, інформування 

молоді та створення після освітніх мереж [4].Уряд залишив за собою 

повноваження щодо фінансування та організації загальних заходів щодо 

учнівства та професійної освіти. 

У світовій практиці професійна підготовка фінансується переважно 

підприємствами. Схемифінансування варіюють від цілковитої 

свободипідприємства в цьому питанні до фіскальних стимулів або до 

жорсткого регулювання розвитку навчальної діяльності підприємств. 

Виділяють чотири основні типи фінансування підприємствами професійної 

підготовки[2]: 

1) Держава не регулює видатки підприємств на навчання. У деяких країнах 

історично склалося усвідомлення важливості цієї діяльності та реально існують 

зобов’язання підприємств щодо розвитку людських ресурсів. Тому немає 

потреби в державному регулюванні. Однак така нейтральна роль уряду може 

призвести до недостатніх інвестицій підприємств в освіту та професійну 

підготовку. У Німеччині, Японії, Швейцарії підприємці добровільно беруть 

значну, законодавчо визначену відповідальність за фінансування навчання 

працівників. Так, у Франції існує порядок,згідно з яким кожне підприємство з 

чисельністю працівників більше ніж 10 осіб відраховує на підвищення 

кваліфікації працівників не менше як 1% фонду заробітної плати. Жодних 
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законодавчих зобов’язань щодо організації та фінансування навчання 

працівників не мають підприємства в Канаді, Швеції, Великобританії, США, 

Нідерландах[1]; 

2) Держава запроваджує прямі фінансові стимули для підприємств, які 

організують професійну підготовку, у формі відшкодування витратна неї або 

грантів. Цей тип характерний для Чилі, Німеччини, Великобританії. Державні 

органи Великобританії, Італії, Швеції покривають до 80% витрат підприємств 

на наймання та навчання молоді 16-18 років, яка не має повної середньої 

освіти.Працівники мають відшкодувати частину вартості навчання, якщо вони 

звільнилися з підприємства раніше встановленого терміну після закінчення 

навчання. Практикується також обов’язкове навчання працівників у Данії, 

Франції, Індії, Пакистані, Сінгапурі та деяких латиноамериканських країнах; 

3) Третій – притаманний більшості індустріальних країн — передбачає 

колективні угоди між профспілками та підприємствами як важливий 

інструмент фінансування професійного навчання підприємцями. Такі угоди 

нерідко містять пункти, що передбачають схеми фінансування навчання та 

мінімальні рівні асигнування ресурсів. Держава може втручатися у розв’язання 

цих проблем та виділяти кошти на навчання. У Бельгії, Данії, Нідерландах 

підприємці та профспілки створюютьспільні фонди для фінансування навчання 

працівників згідно з пунктами колективних трудових угод; 

4) Спільне фінансування відпусток працівників на період навчання. 

Такі загальнодержавні схеми, як правило, передбачають фінансові внески 

підприємств з урахуванням величини заробітної плати, а держава є 

організатором,співфінансових систем і контролером. Цей тип використовують 

уБельгії та Франції[2].  

Особливо ефективною та популярною є дуальна система професійної 

підготовки, яка поширена в Німеччині, Австрії, Данії, Швейцарії. Вона поєднує 

навчання на робочому місці з теоретичною підготовкою в навчальному закладі. 

Фінансування дуальної системи охоплює платежі підприємців, якіпокривають 

витрати на практичне навчання, та державне фінансування. 

Якщо система професійної освіти узгоджена з потребами роботодавців, її 

учні мають відмінні перспективи працевлаштування та швидко знаходять 

роботу. Роботодавці мають можливість наймати працівників, що здатні негайно 

долучатися до виробничого процесу і не потребують років додаткового 

наставництва та навчання. Система професійної освіти і навчання також 

надзвичайно важлива для розвитку підприємництва, створення нових 

виробництв (стартапів), малого та середнього бізнесу, які, у свою чергу, 

відіграють усе важливішу роль в економічному розвитку. Тому, не дивно, що 

Угода про асоціацію прямо заохочує Україну та ЄС до співпраці у сфері 

професійної освіти і навчання. Вона також є важливим чинником успішної 

реалізації Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі.  
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Рисунок 1 – Типи фінансування підприємствами професійно-

технічної підготовки 

* Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 

Отже, на основі вище викладеного слід констатувати, що для України в 

сучасних умовах важливим є прискорення розробки державних стандартів 

професійно-технічної освіти, саме тих, які встановлюють методично 

стратифіковані параметри вимог до змісту, обсягу й рівня освіти на трьох 

рівнях: держави, суспільства та конкретного вищого навчального 

закладу.Вивчення світового досвіду, зокрема, країн, де розвиток професійно-

технічної освіти досяг значного рівня, сприятиме утвердженню системи 

соціального партнерства як основи соціально-трудових відносин; розвинути 

фінансування ПТО за допомогою дуальної системи, що охоплює платежі 

підприємців, якіпокривають витрати на практичне навчання, та державне 

фінансування; розв’язанню проблем збереження і розвитку трудового 

потенціалу, підвищенню ефективності використання не лише людських 

ресурсів, але і модернізації економіки. 
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В представленій  статті розкриваються сучасні основи формування 

депозитної діяльності  банківської установи. Розглядається організаційна 

структура та окремі складові депозитного механізму. Досліджується роль 

депозитної політики у забезпеченні стабільного та ефективного 

функціонування банку. 

Ключові слова: банк, управління, депозит, політика, фінансові важелі, 

політика. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Передумовою ефективної діяльності банку як 

специфічного господарського товариства являється створення відповідної 

ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що використовуються 

банком для здійснення активних операцій та надходять у розпорядження банку 

з різних джерел. Початкову роль в цьому процесі відіграє формування власного 

капіталу банку. Депозитні операції виступають найбільш значущим і важливим 

джерелом формування та збільшення ресурсної бази банку. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення основ 

формування та реалізації депозитної діяльності банку як найважливішої 

складової забезпечення конкурентних переваг в процесі реалізації стратегічних 

фінансово-економічних цілей. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні і практичні 

аспекти розвитку ринку цінних паперів та його структурних елементів 

представлені в численних працях вчених-дослідників. Серед них варто 

відзначити таких вітчизняних вчених: О. Барановський, С. Бірюк, С. Богачов, 

М. Бурмака, А. Головко, В. Корнєєв, О. Мозговий, С. Москвін, Г. Терещенко, 

А. Федоренко, С. Хоружий та зарубіжні дослідники – О. Агєєв, Г. Аксьонова, 
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В. Булатов, Б. Вільямс, А. Козлов, К. Лисак, Ф. Лоренсі, Ф. Матзенберг, 

А. Рубенчик, Б. Рубцов, О. Семенкова, Ю. Сизов, Б. Черкаський та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження розпочнемо з 

визначення терміну «ресурси». «Ресурси - (від французького ressources) - 

кошти, запаси, можливості, джерела чого-небудь» [1]. Зважаючи на напрямок 

дослідження,нас цікавлять банківські ресурси. У енциклопедії банківської 

справи України подається наступне визначення банківських ресурсів: 

«Банківські ресурси - сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні 

банку та використовуються ним для кредитних і інших активних операцій»[1]. 

Недоліком даного визначення при всіх його перевагах є те, що в ньому не 

визначено джерела формування банківських ресурсів, що залежать від 

пасивних операцій банків. Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати 

наступне визначення ресурсів банку:  

«Ресурси банку (банківські ресурси) - це його статутний капітал і фонди, а 

також кошти, що залучені банками в результаті проведення пасивних операцій 

та використовуються ним для активних операцій банку»[2].  

Акумулюючи грошові накопичення, прибутки та заощадження фізичних 

та юридичних осіб, банки перетворюють їх у позичковий капітал, тобто 

грошовий капітал, наданий у позичку власниками на умовах повернення за 

плату у виді відсотка. Тому банківські ресурси ще називають банківським 

капіталом. 

Діяльність комерційних банків полягає в залученні коштів  і інвестуванні 

їх по більш високих процентних ставках та наданні у позичку. Вони 

виступають посередниками між тими, хто має у своєму розпорядженні 

тимчасово вільні кошти, і тими, хто їх потребує. Метою здійснення такого 

посередництва є одержання банківського прибутку. 

Джерела залучення коштів подано на схемі (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема джерел залучення коштів 

У загальній світовій практиці під операціями по залученню коштів 

банками розуміють широке коло операцій, від залучення інвесторів до 

залучення клієнтів на обслуговування банківських звичайних рахунків. Таке 

широке поле понять щодо залучення ресурсів банками обумовлено різними 

системами регулювання та контролю за банківською діяльністю та різним 

розумінням ролі залучених коштів у діяльності банку. Структура банківських 
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ресурсів окремого банку залежить від ступеню його універсалізації або, 

навпаки, спеціалізації, особливостей його діяльності, стану ринку позичкових 

ресурсів. Но так склалось, що вітчизняні вчені та економісти, а також органи 

нагляду за операціями банків чітко розподіляють банківські ресурси на 

залучені, власні та запозичені кошти, характеристика ресурсів банку 

представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Види ресурсів банку 

 

До банківського капіталу, або до власних ресурсів банків, належать 

фонди, які створюються банками для забезпечення фінансової сталості, 

комерційної і господарської діяльності, а також прибуток поточного і минулого 

років. 

Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і 

змінюється протягом року під впливом багатьох факторів, зокрема від 

використання прибутку, якості активів, політики банку щодо забезпечення 

приросту капітальної бази тощо. 

Частка власного капіталу банку у сукупних ресурсах невелика, тоді як у 

сфері матеріального виробництва співвідношення позиченого та власного 
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капіталів інше. Так, для промислового підприємства вважається нормою, коли 

власний капітал становить 50% загального капіталу, а для банківської установи 

ж достатнім вважається 8%. Це зумовлено специфікою банківської діяльності. 

Банк використовує переважно чужі гроші, а власні кошти призначені, 

насамперед, для страхування інтересів вкладників та кредиторів банку, а також 

для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Отже, власний 

капітал банку виконує, в основному, захисну функцію. Функція ж забезпечення 

оперативної діяльності, яка для власних коштів підприємств сфери 

матеріального виробництва є головною, для власного банківського капіталу 

вона є другорядною. Але роль власного банківського капіталу як джерела 

забезпечення його оперативної діяльності на перших етапах після його 

утворення є дуже відчутною. За рахунок власного капіталу фінансується 

придбання меблів, комп’ютерної та організаційної техніки, оренда банківських 

офісів або будівництво, упровадження систем банківського захисту, 

банківських технологій і систем зв’язку. 

У складі капіталу головна роль належить статутному капіталу, що 

формується з акціонерного чи приватного капіталу при організації 

новоствореного банку за рахунок внесків засновників чи випуску та реалізації 

акцій. Засновниками визначається розмір статутного капіталу, але він не може 

бути меншим від мінімального розміру, встановленого НБУ. 

Для покриття можливих збитків від банківської діяльності призначений 

резервний фонд банку, також його завданням є сплата дивідендів за 

привілейованими акціями, коли для цього недостатньо прибутку. Наявність 

коштів у резервному фонді забезпечує стійкість банку, призводить до мінімуму 

ймовірність його банкрутства. Як правило, в перші роки після створення банки 

прагнуть відраховувати в резервний фонд значні кошти, оскільки це додає 

банку стабільності та стійкості [3]. 

Окрім резервного фонду, в банках створюються спеціальні фонди, 

призначені для виробничого та соціального розвитку банку. За рахунок чистого 

прибутку здійснюються їх формування. 

Джерелом внутрішнього походження являється прибуток. Він 

створюється у вигляді залишку прибутку після оплати податків та відрахування 

до фондів банку. За його рахунок сплачуються дивіденди акціонерам. Якщо 

після сплати дивідендів, що визначена зборами акціонерів, виникне прибуток, 

то він може бути призначений для поповнення статутного капіталу банку. Дана 

операція може бути здійснена і без сплати дивідендів акціонерам, но таке 

рішення мають ухвалити загальні збори акціонерів. 

Більша частина ресурсів банку сформовується за рахунок залучених та 

позичених коштів, а не власних. Вони складають зобов’язання банку. 

Зобов’язання банку – це кошти, які не належать банку, но тимчасово беруть 

участь в обороті банківських фондів в якості джерела його активних операцій. 

Тож можна сказати, що зобов’язання банку – це сукупність усіх його залучених 

ресурсів[2]. В світовій банківській практиці всі залучені ресурси за способом їх 

акумуляції поділяються таким чином: 

− позичені кошти; 
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− залучені кошти. 

До позиченого капіталу банку належать кошти, отримані від емісії цінних 

паперів власного боргу, і кредити, отримані від інших банків, в тому числі і від 

НБУ. Значними відмінностями від залучених ресурсів є те, що позичені ресурси 

мають значну цінність, як правило, залучаються в більших обсягах та 

ініціатором угоди завжди виступає банк, тоді як при залученні внесків роль 

банку пасивна. Як вже вказувалося, одним з джерел поповнення ресурсів банку 

є міжбанківський кредит. Фінансово стійкі банки торгують кредитними 

ресурсами, в яких постійно є надлишок ресурсів, і для отримання прибутку 

вони прагнуть розмістити вільні ресурси в інших банках. Окрім фінансової 

вигоди, банки-кредитори отримують можливість встановлення ділових 

партнерських стосунків. Відсоткова ставка за міжбанківським кредитами, як 

правило, нижча, ніж за кредитами, наданими господарникам, і пов’язана з 

обліковою ставкою НБУ. 

Залучені кошти банків покривають понад 80% усієї потреби в грошових 

ресурсах для здійснення активних операцій, насамперед, кредитних. Роль їх 

винятково значна. Мобілізуючи тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних 

осіб на ринку кредитних ресурсів, банки з їх допомогою задовольняють 

потреби народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють 

перетворенню грошей у капітал, забезпечують потреби населення у 

споживчому кредиті [3]. 

Як правило, найбільша частина банківських ресурсів є депозитними 

ресурсами, отже, конкурентна позиція банку найбільш важлива саме на ринку 

депозитів, який має свої особливості і цілий ряд факторів, що досить сильно 

впливають на позиційність банківських продуктів, що мають депозитну 

природу. Банки залучають вільні грошові кошти фізичних та юридичних осіб 

шляхом виконання депозитних операцій. 

Депозитна операція – це операція із залучення коштів на вклади та 

розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. Депозитні операції бувають 

активними та пасивними. Активними депозитними операціями вважаються 

операції з розміщення банком коштів на депозит, а пасивними депозитними 

операціями - операції із залучення банком коштів на депозит. Депозитні 

операції можуть бути активними лише на міжбанківському ринку [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що важливим значенням для успішної 

діяльності банківської системи та кожного банку зокрема має якісна структура 

депозитної бази, яку характеризує співвідношення між строковими депозитами 

та вкладами до запитання, короткостроковими та довгостроковими депозитами. 

Сучасний клієнт світового приватного банківського сектору все більше, як 

зовнішньо, так і за своєю суттю відрізняються від традиційного уявлення про 

нього. 

А розміщення грошей у банку розглядається ним швидше не просто як 

зберігання цінностей, що здійснюється в розрахунку на одержання прибутку, а 

як інвестиція. 

В Україні з’являється відповідна категорія клієнтів-підприємців, які 

хочуть мати можливість примноження власного капіталу. Це ставить завдання 
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перед банками здійснювати дедалі складніші фінансові операції для 

задоволення потреб своїх клієнтів [4]. 

       Висновки..  На даний час важливим фактором утримання і залучення 

нових клієнтів є комплексний підхід в обслуговуванні, поєднання депозитних 

послуг з розрахунковими послугами, операції з цінними паперами, здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, консультаційних послуг. Розробка і 

удосконалення понятійного апарату у сфері депозитної діяльності  банків дає 

можливість глибше дослідити та вивчити процеси вкладення коштів на 

депозити, їхні різновиди, переваги та недоліки. Розроблений методичний підхід 

до класифікації депозитів надасть можливість проводити класифікацію з 

насамперед визначеною метою і вирішувати питання щодо інформаційного 

забезпечення, не лише депозитів, але й при прийняті управлінських рішень в 

банках стосовно інших напрямів діяльності. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті досліджено особливості бюджетної децентралізації як складової 

реформи, що відбувається в Україні. Визначено сутність децентралізації, 

проблеми та перспективи її подальшого впровадження. 

Ключові слова: бюджетні ресурси, міжбюджетні відносини, бюджетна 

децентралізація, перспективи бюджетної децентралізації, фінансове 

забезпечення. 

Постановка проблеми. Децентралізація належить до кола 

найактуальніших проблем України. Занадто довго держава зволікала з цією 

реформою, а чим довше зволікання, тим болючіші зміни і тим більші 

очікування і розчарування. Іноді може скластись враження, що   

децентралізація – панацея від усіх хвороб, якими хворіє сьогодні державний 

механізм, і вона має замінити собою всі інші реформи: і освіти, і культури, і 

медицини і місцевого самоврядування. 
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Децентралізація щоденно змінює країну, ламає стереотипи управлінців з 

колишніми застарілими поглядами та змушує змінюватись. Нові об’єднані 

територіальні громади, а їх уже понад 700, отримавши ширші повноваження і 

достатні фінанси, самостійно вирішують багато питань місцевого значення, але 

ще існує багато нових викликів, які варто приймати, оцінюватий рухатися далі, 

досягаючи нових результатів. Саме тому дана тема потребує додаткових 

досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Серед найбільш вагомих 

напрацювань у сфері бюджетної децентралізації присвятили свої 

фундаментальні праці такі вчені, як: С. Буковинський, О. Василик, Г. Возняк, 

О. Кириленко, С. Кондратюк, В. Корчинський, І. Луніна, Н. Савчук, С. Юрій. 

Постановка завдання.Метою дослідження є бюджетна децентралізація: 

особливості запровадження, проблеми та перспективи. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Сьогодні можна констатувати, 

що в більшості місцевих громад України питання місцевого значення 

вирішуються незадовільно, а надання публічних послуг здійснюється на 

неприйнятно низькому рівні. Велика кількість місцевих громад занепадає, 

особливо у сільській місцевості та невеликих містечках.  

Активна частина населення мігрує у більші міста, в більш розвинуті 

регіони та навіть інші країни. Населення, що залишається, деградує. В 

результаті, багато місцевих громад поступово вимирає, а розвиток країни 

відбувається у великій диспропорції. Основна причина цього – відсутність у 

людей можливості задовольнити свої потреби, недоступність або низька якість 

базових публічних послуг, зокрема через брак достатніх і різноманітних джерел 

доходів, відсутність соціальної інфраструктури, а також відсутність перспектив 

покращення ситуації.  

Досвід розвинених країн свідчить, що бюджетна децентралізація є 

найбільш ефективним та дієвим способом забезпечення фінансової автономії та 

фінансової стійкості місцевих органів влади, тому що цей процес 

супроводжується передачею їм потужнихджерел бюджетних надходжень, 

раніше закріплених за центральним урядом, та розширенням фінансової бази 

адміністративно-територіальних формувань [1, c. 96].  

В Україні початок реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади за принципами децентралізації розпочався з прийняттям 

урядом Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні (01.04.2014 р.), Законів «Про співробітництво 

територіальних громад» (17.06.2014 р.), «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (05.02.2015 р.) та змін до Бюджетного і Податкового 

кодексів – щодо фінансової децентралізації. 

Головна стратегічна мета реформи – створення комфортного та безпечного 

середовища для життя людини в Україні – може бути досягнута шляхом 

побудови ефективної системи влади на всіх рівнях (громада – район – область), 

передачею максимально можливої кількості повноважень на найближчий до 

громадянина рівень – громадам. А також – створення умов для динамічного 

розвитку регіонів і надання якісних та доступних суспільних послуг 
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громадянам [3]. Реформа передбачає відповідальність органів місцевого 

самоврядування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед 

державою – за її законність.Цей процес дозволив формувати відповідно до 

положень Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і 

спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – об’єднані 

територіальні громади (ОТГ) [4, c. 62]. 

Станом на 01.03.2018 року уже створено 731 ОТГ (з них 26 – очікують 

рішення ЦВК про призначення перших виборів), що об’єднали 3 399 громад 

(31,1% від загальної кількості місцевих рад станом на 01.01.2015 р.) та 6,4 млн 

осіб (18% загальної кількості населення України). Розглянемо в табл. 1 

кількість утворених ОТГ по областях. 

Таблиця 1. Кількість ОТГ по областях станом на 2018 рік [6] 

№ 

П/п 
Область К-сть ОТГ 

К-сть ОТГ, до 

яких 

приєднуються 

К-сть ТГ, що 

приєднуються 

до ОТГ 

1 Вінницька 35 4 13 

2 Волинська 41 6 7 

3 Дніпропетровська 60 5 8 

4 Донецька 10 1 1 

5 Житомирська 45 7 15 

6 Закарпатська 6   

7 Запорізька 43 3 5 

8 Івано-франківська 25   

9 Київська 9   

10 Кіровоградська 16   

11 Луганська 9 1 1 

12 Львівська 35   

13 Миколаївська 28 2 3 

14 Одеська 28 1 1 

15 Полтавська 41 1 4 

16 Рівненська 28   

17 Сумська 29 3 3 

18 Тернопільська 42   

19 Харківська 16 1 1 

20 Херсонська 27 1 1 

21 Хмельницька 41   

22 Черкаська 26 3 4 

23 Чернівецька 28 3 3 

24 Чернігівська 37 4 13 

 Разом 705 46 83 

 

Як бачимо лідируючі позиції займають Дніпропетровська, Житомирська, 

Запорізька та Тернопільська області. Розглянемо детальніше кількість ОТГ в 

Україні в динаміці протягом 2015-поч. 2018 рр. (рис. 1). 
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Рис. 1. Загальна кількість ОТГ в Україні за 2015-2018 рр.[6] 

 

З наведених даних бачимо, що кількість ОТГ зростає протягом 

аналізованого періоду. Збільшення та об’єднання громад здійснюється шляхом 

добровільного об’єднання з урахуванням думки громадян. Обов’язковим при 

плануванні створення громад є визначення потенційних ресурсних 

можливостей громади для економічного та соціального розвитку і можливості 

забезпечити надання якісних послуг жителям. 

Розглянемо кількість жителів, що проживають в даній кількості 

територіальних громад на рис. 2. 

Кількість жителів в ОТГ 6,4 млн. осіб, що 18 % від загальної кількості 

населення України. Це досить значна кількість за такий проміжок часу. Кажучи 

про площу, яку охоплюють ОТГ на даний час, то це 180 тис. кв.км, це 32,2% від 

загальної площі України. 

З наведеного рисунку бачимо, що станом на 01.05.2018 р. до 731 ОТГ 

ввійшло 3399 ТГ. Найбільший стрибок був у 2017 році, коли приріст в 

порівнянні з минулим роком становив 1378 територіальних громад. Варто 

зазначити, що 3399 територіальних громад становлять 31,1 % від загальної 

кількості рад базового рівня. 7540 територіальних громад так і залишаються 

необ’єднаними на даному етапі. 
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Рис. 2. Кількість жителів в ОТГ за 2015-2018 рр., млн. осіб [6] 

  

 Розглянемо кількість територіальних громад, на основі яких були 

утворені дані ОТГ в Україні на рис. 3. 

 
Рис. 3. Кількість територіальних громад, що утворили ОТГ за 2015-2018 рр. 

[6] 

 

Але під час децентралізації існують певні труднощі, адже у людей дуже 

багато очікувань. Є також випадки, коли не об’єднуються певні міста і села 

через людський фактор. Наприклад, село з більшим економічним потенціалом, 
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більшими джерелами доходів не хоче приєднувати до себе значно економічно 

слабше село, щоб не забезпечувати його. Але час диктує нові вимоги – усунути 

так звані білі плями (села, які не об’єдналися), бо прогнозовано, що далі 

приймуть закон – і об’єднання стане примусовим. Адже апріорі не правильно 

те, що образно порівнюючи, посеред країни є море, яке їй не належить. 

Держава стимулює процес добровільного об’єднання шляхом фінансової 

підтримки формування необхідної інфраструктури для ОТГ: 2017 року 

субвенція на це становила 1,5 млрд грн, 2018-го – 1,9 млрд грн. Цим коштом 

366 ОТГ реалізували 2017 року 2 046 проектів. 

Об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста 

обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% 

податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях 

повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток 

підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно 

(нерухомість, земля, транспорт). 

У процесі децентралізації громади здобули ресурс, фінанси,   

повноваження – значний інструментарій і можливості для забезпечення 

повноцінного місцевого розвитку. Отож розглянемо, як вплинув процес 

децентралізації на доходи місцевих бюджетів (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Власні доходи місцевих бюджетів, млрд.грн. [5] 

 

З наведеного рисунку бачимо, що власні доходи місцевих бюджетів 

протягом аналізованого періоду зростають. Це свідчить про позитивні 

зрушення в економіці загалом та місцевих бюджетах зокрема. Прогнозний 

показник на 2018 рік власних доходів становить 231 млрд. грн. За січень-

березень 2018 року виконано уже обсяг надходжень в сумі 51,6 млрд. грн. 

Місцева влада тепер зацікавлена в розвитку інвестиційної привабливості 

своїх територій на благо громади, адже сплачені тут податки підуть на 
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підвищення якості життя мешканців цієї території. Різноманітні дозволи та 

реєстраційні документи для ведення бізнесу можна буде отримувати на місцях, 

громади зможуть самостійно залучати інвестиції, сприяючи соціально-

економічному розвитку [2, c. 65]. 

Переваги реформи безліч громад відчули вже сьогодні: в їхніх містах, 

селах і селищах почали приводити до ладу дороги, будувати водогони, 

ремонтувати медичні та освітні заклади – все те, що десятиліттями перебувало 

у занепаді. 

Реформа дала поштовх до повноцінного розвитку громад, можливість 

поліпшити життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому і дозволяє 

громадянам – усім – самостійно господарювати там, де вони живуть. 

Також у процесі децентралізації існують невирішені проблеми, які 

створюють ризики для успішної реалізації реформи:  

- створення об’єднаних територіальних громад переважно не має 

підтримки з боку широких верств населення, адже люди не розуміють сам 

процес децентралізації, а також стикається зі спротивом з боку районних 

адміністрацій та місцевих рад. Вони перешкоджають утворенню ОТГ через 

страх втратити робочі місця та повноваження, бо процес їх створення 

супроводжується переформатуванням органів влади та змінами в управлінні на 

користь громад. 

-  на районному рівні одночасно функціонують райдержадміністрація, 

райрада, виконавчі органи об'єднаних територіальних громад із визначеними 

законом повноваженнями, переважно дубльованими. 

- кожен раз вибори до місцевих рад відбуваються по новій системі і 

кожний експеримент визнається не зовсім вдалим. Тим часом органи місцевого 

самоврядування стають все менш компетентними, проте більш політизованими. 

- децентралізація і розширення повноважень місцевих рад вимагає 

якісно нової управлінської філософії, більшого професіоналізму та 

відповідальності. Так, як було раніше, вже не буде. Тому потрібно аналізувати 

новий досвід і на його основі розробляти рекомендації по зміні нормативної 

бази. Тут велика надія на науковців, потенціал яких донедавна не був широко 

задіяний. 

З вище сказаного можна зробити ряд основних пропозицій щодо 

вирішення проблем бюджетної децентралізації в Україні:  

− доцільним є стимулювання територій зі значним ланцюговим ефектом 

поширення тенденцій економічного зростання; 

− важливим кроком подальшої децентралізації є удосконалення 

територіальної організації влади на субрегіональному рівні. А це потребує 

подальшої децентралізації повноважень та системного ресурсного забезпечення 

їх виконання; 

− створитипевний консультаційний центр, який за мету своєї діяльності 

мав детально пояснювати процес децентралізації, його переваги та недоліки, 

особливо в сільських місцевостях;  
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− створити адекватну і ефективну систему виборів до органів місцевого 

самоврядування. Взагалі в порядку денному вже кілька років стоїть питання 

ухвалення Виборчого Кодексу, який має стати своєрідною малою Конституцією 

− забезпечення підвищення кваліфікації працівників, які працюватимуть 

в новостворених адміністративно-територіальних одиницях. 

 Висновки. Важливою проблемою, наявність якої стримує ефективність 

процесу децентралізації в Україні, є перевищення видатків бюджету над його 

надходженнями. При цьому дефіцит властивий як державному бюджету, так і 

місцевим бюджетам, а його негативний вплив проявляється в недофінансуванні 

таких життєво важливих галузей, як охорона здоров’я, освіта, житлово-

комунальне господарство і соціальна сфера.  

Бюджетна децентралізація в Україні необхідна для того, щоб створити 

умови для сприятливого всебічного розвитку людини середовища, вирішення 

проблем та надання якісних суспільних послуг у конкретному місті, селищі, 

селі. В процесі бюджетної децентралізації важливим є забезпечення чіткого 

розмежування повноважень, відповідальностей органів влади різних рівнів і 

збільшення обсягу власних доходів бюджетів територіальних громад. 

Основним стратегічним завданням реалізації бюджетної децентралізації є 

забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
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кредит». Обґрунтовано сутнісні характеристики споживчого 
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кредитування.Визначено основні механізми споживчого кредитування в 

Україні. Оцінено зарубіжний досвід розвитку споживчого кредитування, на 

основі якого окреслено перспективи для вітчизняного ринку споживчого 

кредитування. Систематизовано напрямки активізації споживчого 

кредитування в Україні. 

Ключові слова: банківське кредитування, споживче кредитування,іпотечне 

кредитування, шляхи розвитку споживчого кредитування. 

Постановка проблеми.Споживчий кредит відіграє важливу роль у 

соціально-економічному розвитку фінансової системи. Активізація споживчого 

кредитування забезпечує реалізацію потреб населення, отримання доходів для 

банківських установ та сприяє розвитку економіки держави загалом. Оцінка 

зарубіжного досвіду дозволить окреслити перспективні напрямки розвитку 

вітчизняного споживчого кредитування. 

Метою дослідження є оцінка зарубіжного досвіду споживчого 

кредитування. 

Аналіз останніх дослідження та публікації.Споживчий кредит є об’єктом 

дослідження українських науковців, зокрема, Ю.С. Крупнова[1],  Н.Г. 

Антонова, М.А. Песселя[2], М.І. Савлука, А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіна[3], 

С.Г. Арбузова, Ю.В. Колобова, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової[4], Є. Осадчого 

[5],Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей[6], В. М. Харабара [7], С. В. Шарова, Д. О. 

Мартищенко [8] тощо. Враховуючи значні теоретичні напрацювання активність 

розвитку споживчого кредитування актуалізує дослідження та апробацію 

передового зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження.У досліджуваних зарубіжних 

країнах споживчий кредит впливає на підвищення рівня життя населення, надає 

можливість громадянам задовольнити назрілі споживчі потреби до того 

моменту, коли будуть зроблені відповідні грошові нагромадження. З 

прийняттям закону «Про споживче кредитування» в Україні розширились права 

позичальників, але разом з тим і кредитори набули додаткових обов'язків. 

Відповідно, споживчими є кредити, які отримують фізичні особи на потреби, не 

пов'язані з підприємницькою чи професійною діяльністю. 

Споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем (банком або 

іншо фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції [2]. 

Об’єктом кредитування може бути практично кожний предмет споживання 

(товар або послуга). Кредитують купівлю житла, побутової та оргтехніки, 

автомобілів, оплату навчання, відпочинку, лікування, проведення ремонту 

квартир і будинків. Споживчий кредит надається тільки в національній 

грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання 

споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в 

розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору [6]. 

Споживчий кредит забезпечує підвищення купівельної спроможності та 

життєвого рівня споживачів, а також стимулює розширення обсягів 

виробництва на предмети споживання і послуги. 

Таким чином, у даному дослідженні під споживчим кредитом 

розумітимемо кошти, що виділені банками,небанківськими фінансовими або 
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споживчі товари, надані торгівельними установами звідстроченням платежу 

населенню для отримання предметів призначених дляособистого вжитку чи 

оплату витрат особистого характер. До витрат особистогохарактеру, відносимо 

кошти, призначені для оплати за навчання, медичнеобслуговування, косметичні 

процедури та інше. Класифікацію споживчих потреб наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Групування споживчих потреб за видами  

№ Класифікаційна ознака Напрямки витрат 

1 За напрямами 

використання 

- на купівлю товарів; 

 

- на оплату послуг 

2 За сферою задоволення організований ринок; - неорганізований ринок 

3 За строками короткострокові; - довгострокові 

4 За роллю у процесі 

відтворення 

населення 

- забезпечення фізичних 

потреб; 

 

- забезпечення 

інтелектуальних потреб. 

5 За рівнем використання - зовнішні; - внутрішні 

6 За можливістю 

використання споживчих 

витрат як джерела 

додаткового доходу 

- на поточні потреби; 

 

- на інвестиційні потреби 

7 За суб’єктами економіки - домашні 

- господарства; 

- держава; 

- фірми. 

* Джерело: систематизовано автором на основі [1-8] 

 

В Україні використовуються наступні механізмиспоживчого кредитування 

(рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види споживчого кредитування [5] 

 

На основі дослідження зарубіжного досвіду перспективними для 

впровадження в Україні вважаємо наступні заходи, зокрема, диверсифікація 

споживчих кредитів за рахунок розвитку освітніх кредитів (досвід 

Великобританії), впровадження державних програм підтримки кредитування 

Види споживчого 

кредитування 

Автокредитування – 

кредитування фізичних осіб на 

довгострокових засадах з 

придбання автомобільного 

транспорту для власного 

використання. 
 

Іпотечне кредитування. 
 

Кредити овердрафт для 

зарплатних карток. Ліміт 

встановлюється на рівня п’яти 

окладів працівника. 

Споживче кредитування на 

торгівельних точках – надання 

безготівкових позик на придбання 

споживчих товарів безпосередньо 

на торгівельних точках за 

допомогою представників банку. 

Карткові кредити – надаються 

фізичним особам з використанням 

кредитних карток, що мають 

певний ліміт і за використання 

коштів сплачується відсоток. 
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студентів (досвід США); розвиток іпотечного кредитування, податкові 

механізми розвитку іпотечного кредитування (досвід Канади); використання 

нових наборів інструментів для запобігання та подолання ризиків споживчого 

кредитування фінансових установ, що дозволяє істотно втручатися в права 

кредиторів та акціонерів (досвід Німеччини). Схематично перспективи 

зарубіжного досвіду відображено в таблиці 2. 

Таблиця 1 – Перспективи зарубіжного досвіду споживчого 

кредитування для України  
№ Країна Перспективні напрямки для України 

1 Великобританія диверсифікація споживчих кредитів за рахунок розвитку освітніх 

кредитів 

2 США впровадження державних програм підтримки кредитування 

студентів 

3 Канада розвиток іпотечного кредитування, податкові механізми розвитку 

іпотечного кредитування 

4 Німеччина використання нових наборів інструментів для запобігання та 

подолання ризиків споживчого кредитування фінансових установ, 

що дозволяє істотно втручатися в права кредиторів та акціонерів 

* Джерело: систематизовано автором на основі [9] 

 

У Великобританії студенти одержують банківські кредити на безлімітній 

основі, їхня сума визначається за узгодженням банку з клієнтом у кредитному 

договорі. Перший платіж в рахунок погашення позички може бути 

відстрочений на 4 місяці, а протягом перших 6 місяців із моменту закінчення 

навчального закладу банк стягує з позичальника пільгові відсотки.Однак, 

нещодавня глобальна «кредитна криза» спричинила стійкий період вільного 

кредитування та зростаючої заборгованості по домогосподарствах у 

Великобританії.  Його вплив характеризувалося обмеженням доступу до 

кредитів, збільшенням безробіття та підвищенням вартості життя, особливо для 

людей, що живуть у домогосподарствах з низькими доходами. 

Багато в чому люди, які живуть з низькими доходами, є одними з жертв 

більш ранньої епохи «легкого кредиту».  Вони та населення в цілому активно 

заохочували використовувати кредити у період, коли кредитори не намагалися 

оцінити здатність до погашення або уряд обмежив позики. У суспільстві, де 

використання кредиту стало нормою, багато людей виявили, що важко 

протистояти регулярним, головним чином, небажаним пропозиціям кредиту.  

Навіть ті, хто знав, що отримання додаткових кредитів не є реальним рішенням, 

вважає це необхідним короткостроковим засобом подолання їх фінансових 

проблем. Проблеми з кредитуванням виникли через небажані пропозиції 

кредитних карток, позик, овердрафтів та контрактів на мобільні телефони, 

платне телебачення, коли більшість мали низькі  непередбачувані доходи, мало 

досвіду  управління власними фінансами або обмежене розуміння наслідків від 

неконтрольованих витрат[9]. 

У багатьох країнах існують державні програми підтримки кредитування 

студентів. Так, у США позичальники-студенти не зобов’язані починати 

погашення позичок до одержання вищої освіти. Максимально дозволена 
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процентна ставка по цих позичках — 8% [4, с.47]. На жаль, українські 

комерційні банки майже не надають цільових позичок студентам. 

У США існує близькл 7000 банків.  Навіть при розгляді різниці в розмірі 

населення, США є більш насиченим простором, і його банківське середовище є 

більш конкурентоспроможним. Згідно з даними, складені компанією SNL 

Financial, «Big 5» в США (JPMorganChase, BankofAmerica, Citigroup, WellsFargo 

та GoldmanSachs) контролює 44 відсотки активів у розмірі 15,3 трильйонів 

доларів США, що зберігаються американськими банками. Банки США повинні 

дотримуватися Закону США про фінансування реінвестування у Федеральне 

співтовариство, яке змушує банки надавати кредити малозабезпеченим 

клієнтам і покриває високі тарифи та ціни для підтримки додаткового 

ризику[7]. 

 Для прикладу в Канаді, що поблизу США існує всього 28 внутрішніх 

банків. Оскільки в Канаді менше банків, фінансова система є більш 

концентрованою.  І «Велика 6» в Канаді (Домініон Торонто, Королівський банк 

Канади, Банк Нова Шотландія, Банк Монреаля, Канадський Імператорський 

Торгівельний Банк та Національний Банк Канади) контролюють понад 85 

відсотків від внутрішніх активів у розмірі 3,955 трлн доларів США.  Хоча 

висококонцентровані канадські банки, як правило, більш диверсифіковані, з 

розширенням на управління капіталом, страхування, депозитні та кредитні 

послуги та брокерські послуги. Канадські регулятори вважають, що банківська 

ліцензія є привілеєм, а не правом, і це пронизує відносини.  З цієї причини 

великі банки значно вкладають гроші в державні відносини та активно 

управляють своїми відносинами та іміджевими ринками. Існують  значні 

відмінності в іпотечному кредитуванні в Канаді та США.  Незважаючи на 

подібність домовласності між двома країнами, відсотки за іпотечними 

кредитами в Канаді не є податковими відрахуваннями, терміни, як правило, 

коротші за 30 років, авансові платежі є більшими, а суми попередніх платежів є 

значними.  Таким чином, канадці менш імовірно беруть на себе спекулятивні 

пропозиції про нерухомість. Згідно з нещодавно опублікованою доповіддю 

Нью-Йорк Таймс про те, що Канада отримала велику базу даних про вивчення 

прибутків у Люксембурзі, вона має великий і найбагатший у світі середній 

клас.  Для порівняння, у США спостерігається постійно зростаючий розрив у 

доходах.  Хоча середня заробітна плата між США та Канадою аналогічна, в 

Канаді заробітна плата більш централізована навколо середнього, що 

призводить до меншої нерівності доходів.  Це також переводить у більш 

здорову банківську систему, яка є кращою для поглинання економічних 

навантажень[9]. 

Щодо українського ринку іпотеки, то останнійхарактеризується переважно 

депозитною моделлю фінансування, домінуванням універсальнихбанків, 

відсутністю спеціалізованих інститутівіпотечного ринку, гарантійних фондів 

іпотечногострахування ринкового фінансування та певноїінфраструктури. Для 

усунення існуючих проблем та подальшого розвитку іпотечного кредитування 

на наш погляд з урахуванням думкипровідних науковців необхідно [8]: 
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- удосконалити законодавчу базу в частиністворення системи гарантій і 

прозорих умов діяльності учасників іпотечного ринку, стандартизації та 

уніфікації процедури іпотечного кредитування; 

- сприяти розвитку системи страхуванняіпотечних кредитів, фондового 

ринку, інфраструктури іпотечного ринку, дворівневої системиіпотечного 

кредитування; 

- забезпечити створення сприятливих умовдоступу до капіталу, зменшення 

відсотковихставок на іпотечні кредити; 

- налагодити співпрацю з ріелтерськимикомпаніями. 

Якщо розглядати банківську систему в Німеччині, то вона істотно 

відрізняється від інших світових систем. Внаслідок світової фінансової кризи 

були створені нові набори інструментів для запобігання та мінімізації ризиків 

фінансових установ при споживчому кредитуванні, що дозволяє істотно 

втручатися в права кредиторів та акціонерів.  У зв'язку з цим в січні 2015 року 

було створено новий європейський орган, відповідальний за відновлення та 

вирішення банків, і забезпечив значні завдання та повноваження в січні 2016 

року. Національні регулюючі органи в Європейському Союзі з листопада 2014 

року втратили багато своїх  право приймати рішення до Європейського 

центрального банку.  У процесі модернізації свого банківського нагляду 

Німеччина не лише дотримується міжнародних вимог, але і в деяких випадках 

навіть їх поглинає. Німецька банківська система складається з трьох основних 

напрямків: приватних комерційних банків;  державні ощадні банки;  і 

кооперативні банки.  Оскільки комерційні банки ведуть свою діяльність на 

загальнонаціональному рівні, ощадні банки та кооперативні банки, як правило, 

діють лише на регіональному рівні.  Через їхню регіональну спрямованість, 

більшість з цих банків є досить малими, тому для них часто важче запровадити 

регуляторні вимоги.  У той же час ризики, що виникають від цих банків для 

фінансового сектора, часто вважаються обмеженими.Оскільки заощадження та 

кооперативні банки представляють переважну більшість банків Німеччини, 

нові правила нагляду, частіше, ніж в інших країнах, ставлять питання щодо 

нових вилучень [9]. 

За умов сучасної фінансової кризи в Україні, зточки зору кредиторів 

проблема полягає у тому,що позичальники в наслідок несприятливої соціально-

економічної ситуації не можуть своєчаснопогашати кредити, а це призводить 

до зростання ризику неповернення кредитних коштів тазниження ліквідності 

банків. З точки зору позичальників основною проблемою є високі 

процентніставки за кредити, а за умов кредитування в іноземній валюті – є 

ризик зростання курсу валюти[6]. 

Виходячи із вищенаведеного доцільним євдосконалення споживчого 

кредитування у сфері оцінки кредитоспроможності, просування кредитних 

продуктів, врегулювання питань щодо супутніх послуг за споживчим 

кредитуванням та врегулювання діяльності посередників[7]: 

౼ оцінка кредитоспроможності. Важливою умовою розвитку споживчого 

кредитування є на рівні закону зобов’язати банк або іншу фінансову установу 

проводити оцінку кредитоспроможності позичальника. Дана вимога 
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виконується лише банками відповідно до нормативно-правових актів 

Національного банку України; 

౼ вимоги до реклами та подання інформації споживачеві встановлені 

відповідно до Директиви ЄС 2008/48 про договори споживчого кредитування 

щодо інформації щодо ефективної процентної ставки. До розрахунку 

ефективної ставки мають включати усі проценти за кредитом та платежі за інші 

послуги кредитодавця, що пов’язані із кредитом; 

౼ врегулювання діяльності посередників повинне сприяти захисту прав 

споживачів кредитних послуг та кредитодавців, зокрема, в контексті зменшення 

ризику стати жертвою шахрайства; 

౼ врегулювання питань щодо супутніх послуг за споживчим 

кредитуванням викликано здебільшого недобросовісною рекламою, 

неналежним розкриттям інформації щодо умов кредитування, несправедливими 

умовами договорів споживчого кредиту, нав'язуванням кредитодавцями 

додаткових та супутніх послуг тощо.  

Висновки.Сутність споживчого кредитування розкривається через 

виконання ним важливих функцій у розвитку фінансової системи та соціально-

економічному розвитку країни, зокрема: перерозподільча функція 

(перерозподіл тимчасово вільних грошових і матеріальних цінностей від одних 

суб'єктів ринку до інших на задоволення виробничих і споживчих потреб), 

функція економії витрат обігу (полягає у заміщенні обігу готівкових грошей 

кредитними операціями)та контрольна функція (полягає в тому, що в процесі 

кредитного перерозподілу коштів забезпечується банківський контроль за 

діяльністю позичальника, при цьому банк здійснює як попередній, так і 

поточний контроль за діяльністю). 

Оцінка зарубіжного досвіду дозволила виділити наступні перспективи 

розвитку споживчого кредитування в Україні, зокрема, диверсифікація 

споживчих кредитів за рахунок розвитку освітніх кредитів (досвід 

Великобританії), впровадження державних програм підтримки кредитування 

студентів (досвід США); розвиток іпотечного кредитування, податкові 

механізми розвитку іпотечного кредитування (досвід Канади); використання 

нових наборів інструментів для запобігання та подолання ризиків споживчого 

кредитування фінансових установ, що дозволяє істотно втручатися в права 

кредиторів та акціонерів (досвід Німеччини).  
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

У статтi досліджено діючий механізм податкового регулювання, розглянуто 

функції суб’єктів регулювання. Досліджено папрямами дії податкового 

регулювання. Визначено заходи, щодо покращення податкового регулювання, 

та інструменти, які необхідно використовувати.  

Ключовi слова: податок, податкова полiтика, податкові надходження, 

податкове регулювання, сутєкти податкового регулювання.   

Постановка проблеми. Попередні дослідження довели необхідність 

регулювання волатильності податкових надходжень України, зниження їх 

чутливості до макроекономічних коливань та приведення ставок до фіскальних 

індикаторів Лаффера. Означені зміни реалізуються через механізм 

регулювання, який є складовою механізму податкового регулювання. 

Використовуючи податки, держава може надійно і цілеспрямовано впливати на 

вирішення перш за все основної проблеми регулювання суспільного 

виробництва — встановлення рівноваги між сукупним попитом і пропозицією. 

В умовах надмірного пожвавлення виробництва і зростання пропозиції 

держава, може стримувати цей процес збільшенням рівня оподаткування 

юридичних осіб. Навпаки, вирішення завдання стимулювання попиту, а відтак і 

виробництва, засновується на зниженні рівня оподаткування, насамперед, 

фізичних осіб. 

Цiллю статтi є обґрунтування щодо удосконалення механізму 

регулювання податкових надходжень в умовах макроекономічної 

нестабільності. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4722
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Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Розробцi теоретичних та 

методологiчних засад механізму оподаткування, в останнi роки присвяченi 

вiтчизнянi науковi працi Ю. Бойко, О.  Гiрської  та Г. Цегелик, М. Дєдушевої, 

К. Iлляшенка та Г. Левченка, Г. Кучерової, В. Лукiна та В. Савченко, 

В. Мартинюка, П. Чернова та iнших вчених. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Розглядаючи сучасний стан 

податкового регулювання, вітчизняні дослідники вказують на недосконалість 

цього процесу. Зокрема, авторами відзначається вживання кейнсіанського 

підходу щодо податкового регулювання, «якого податкам відведена роль 

постійного й цілеспрямованого інституту регулювання економіки різними 

шляхами, у тому числі й через систему управління податковим навантаженням і 

використання прогресивної шкали оподаткування, що, у свою чергу, посилює 

негативні тенденції розгортання кризових явищ, поглиблення 

макроекономічних структурних диспропорцій та екстраполяції нестабільності в 

подальший  історичний період країни» [4]. 

На наш погляд, регулювання волатильності податкових надходжень має 

реалізовуватися в межах державної антикризової політики та носити як 

превентивний характер, так  і  сприяти  відновленню  економічного  росту.  О. 

Римар [5], відзначаючи антикризовий характер податкового регулювання, 

називає його найбільш динамічним і мобільним елементом загальнодержавного 

податкового менеджменту. 

Податкове регулювання є опосередкованим методом впливу держави на 

економічний розвиток. Його місце у державній антикризовій політиці 

визначається засадами бюджетно-податкової політики та відповідними 

інструментами та важелями впливу. Ознаки податкового регулювання наведені 

у праці І. Ясенової: 

наявність чіткої макроекономічної стратегії розвитку економіки; 

дія на інвестиційний попит і пропозицію через механізми непрямого 

оподаткування і надання податкових пільг інвестиційного характеру; 

безперервний і відносно постійний в часі характер застосування; 

вплив на соціальну сферу (екологія, соціальна інфраструктура тощо), 

розвиток перспективних видів економічної діяльності і малорентабельних, але 

життєво необхідних сфер виробництва і послуг, що активно впливають  на 

структуру громадського відтворення [6]. 

Розвиваючи наведені ознаки, доповнимо їх ознаками, що притаманні 

виключно податкам: фіскальним ефектом, який забезпечує належний рівень 

надходжень бюджету, та наявністю дієвих стимулів та обмежень, здатними 

регулювати перебіг фаз економічного розвитку. 

Результативність податкового регулювання у вітчизняній науці оцінюється 

за критеріями: 

«зростання економіки та обсягів доходів бюджету, поліпшення фінансових 

результатів діяльності підприємств; 

динаміка інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання; вирівнювання 

рівня розвитку регіонів, поліпшення добробуту громадян» [7, с. 110-111]. 

Напрямами дії податкового регулювання визначимо: попередження 
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фіскальних криз; забезпечення відтворення економічного зростання; 

формування достатнього обсягу фінансових ресурсів держави для виконання 

нею своїх функцій. 

Систематизуючи напрацювання вітчизняних авторів, наведемо схематичне 

зображення місця механізму регулювання волатильності податкових 

надходжень у системі державного антикризового регулювання. 

Наведене дає змогу зрозуміти вагомість регулювання волатильності 

податкових надходжень, яке реалізується через систему інструментів, важелів, 

методів, що у сукупності складають єдиний механізм. 

Для формування механізму регулювання волатильності податкових 

надходжень необхідно визначити мету, завдання та принципи такого 

регулювання. 

Наведені у попередніх розділах дослідження дозволили встановити мету - 

зниження чутливості податкових надходжень до негативного впливу 

економічного циклу. При цьому вже визначені і завдання, які спрямовані на 

досягнення мети: попередження фіскальних криз; забезпечення відтворення 

економічного зростання та ділової активності; формування достатнього обсягу 

фінансових ресурсів держави для виконання нею своїх функцій. 

Механізм регулювання волатильності податкових надходжень виконує 

низку функцій, які підпорядковані завданням. Такі функції можуть полягати у 

змісті оподаткування взагалі та податкового регулювання тощо. 

Методи реалізації механізму регулювання волатильності податкових 

надходжень можуть бути вказані за наведеним у попередніх розділах 

методичним підходом, а саме полягатимуть у: прогнозуванні впливу 

бюджетних та податкових реформ на стабільність податкових надходжень; 

внесенні змін до Податкового кодексу в частині регулювання ставок податків та 

розширення/звуження податкової бази, наданні/зниженні податкових пільг; 

корегуванні обсягів державної підтримки економіки податковими важелями та 

соціальних стандартів 

Методи реалізації регулювання волатильності податкових надходжень 

виконуються суб’єктами такого регулювання. До них можна віднести: 

Верховну раду, яка приймає Податковий Кодекс та інші нормативно- правові 

акти з приводу регулювання податкової сфери; главу держави, який затверджує 

законодавчі та нормативні акти; Кабінет  міністрів  України, який виконує 

функції щодо розробки Податкового кодексу, приймає підзаконні нормативні 

акти щодо регулювання податкових надходжень; Міністерство фінансів 

України, яке «забезпечує розробку і проведення єдиної фінансової, бюджетної, 

валютної і податкової політики в країні; Державну казначейську службу 

України, яка здійснює реалізацію «державної політики у сферах казначейського 

обслуговування бюджетних коштів; Державну фіскальну службу України, яка 

виконує адміністрування податків та забезпечує правоохоронну функцію.  

Інструменти реалізації механізму регулювання волатильності податкових 

надходжень відповідають теоретичному підходу, наведеному у першому розділі 

роботи. До них належатимуть системні заходи регулювання окремих податків: 

податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизного податку та податку 
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на доходи фізичних осіб. Причиною такого поділу є те, що кожен податок має 

свої особливості впливу на економічне зростання. 

В умовах макроекономічної нестабільності перед урядом постає проблема 

підвищення доходів бюджету і найкращим короткостроковим інструментом 

задля цього є ПДВ та акцизні податки. 

Країни, що розвиваються, зі слабкими податковими адміністраціями, 

можуть накопичувати значні доходи від ПДВ. Велика частина його стягується 

через зовнішньоекономічну діяльність, а решта - накопичується у 

внутрішньому споживанні.  

ПДВ є вагомим інструментом, здатним стимулювати або стримувати 

економічні цикли. Впливаючи на ціну продукції, через регулювання ставки, 

ПДВ обумовлює рівень інфляції, попит та пропозицію. В умовах 

макроекономічної нестабільності значне підвищення ставки ПДВ призводить 

до спаду попиту на продукцію. Тому підвищення ставки бачиться доцільним в 

межах превентивної функції регулювання волатильності податкових 

надходжень, а у період кризи має забезпечуватися її стабілізація із подальшим 

зниженням у період пожвавлення. Регулювання ставки з ПДВ має ґрунтуватися 

на визначенні його навантаження на економіку, тобто у період кризових явищ 

можливим є незначні зміни тягаря з ПДВ з визначеною тенденцією наближення 

до фіскальних індикаторів Лаффера. Таким чином, інструмент регулювання 

забезпечуватиме відновлення зростання обсягів реалізації продукції. 

Пільгове оподаткування з ПДВ у період макроекономічної нестабільності 

має бути обмеженим через необхідність акумуляції ресурсів до бюджету, але 

при цьому пильна увага має приділятися механізму відшкодування податку, 

посиленню податкового контролю за цими процесами. 

Завданням акцизного оподаткування у період макроекономічної 

нестабільності, з наведених вище досліджень, має бути забезпечення цим 

платежем, перш за все, фіскальної функції. Регулюючий вплив в цьому випадку 

полягатиме у підвищенні ставок акцизного податку до рівня компенсаційних 

обсягів зниження надходжень з податку на прибуток та ПДФО.  

Пропоновані інструменти регулювання акцизного податку в межах 

механізму регулювання волатильності податкових надходжень сприятимуть 

стабілізації обсягів податкових надходжень до бюджету. 

Податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб є 

менш ефективними при стабілізації надходжень через їх чутливість до 

коливань. 

Завищена ставка з податку на прибуток підприємств визначає недостатню 

капіталізацію За умови економічно необґрунтованого підвищення ставки 

податку на прибуток в умовах макроекономічної нестабільності можливі такі 

негативні наслідки: 

- зменшує обсяг надходжень інвестицій у країну; 

- призводить до дефіциту фінансових ресурсів підприємства, які б могли 

спрямовуватися на розширене виробництво, інноваційні та інвестиційні цілі. 

Такі результати унеможливлюють відновлення економічного росту, 

пожвавлення ділової активності. Тому у період макроекономічної 
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нестабільності слід зменшувати ставку з податку на прибуток, розширяти 

податкові пільги для стратегічно важливих галузей промислового виробництва. 

Що стосується податку на доходи фізичних осіб, то слід також відзначити 

його вплив на платоспроможний попит та обсяг заощаджень, які можуть бути 

використані на інвестиційні цілі. Підвищення ставки оподаткування доходів 

фізичних осіб знижуватиме не тільки рівень життя населення, але й 

гальмуватиме темпи відновлення економічного росту. Інструментами, які 

дозволяють збільшувати надходження з податку є розвиток виробництва 

товарів та послуг та державне підвищення соціальних стандартів, зокрема 

мінімальної заробітної плати. Проте, темпи росту мінімальної заробітної плати 

не мають перевищувати темп зростання номінального ВВП. В цьому випадку 

можливе посилення інфляційних процесів, яке, у кінцевому підсумку, не 

надасть можливість отримати економічний макроефект від соціальних дій 

уряду. Проте фахівцями вважається, що розподільча функція оподаткування 

краще за все реалізується у разі прогресивного прибуткового оподаткування 

фізичних осіб. 

Таким чином, кожен податок має свою суттєву роль у виконанні функцій 

регулювання волатильності податкових надходжень. Фіскальна функція 

реалізується в основному через ПДВ та акцизний податок; розподільча – через 

ПДФО, регулююча стимулююча та дестимулююча – через податок на прибуток 

підприємств, економічна відновлювальна та превентивна – через податок на 

прибуток підприємств та ПДФО. 

Наведені інструменти містять в собі податкові важелі, серед яких слід 

відзначити ставки податків, методи та способи їх застосування, податкова база, 

умови сплати податків, пільги щодо оподаткування, надання податкових 

преференцій та встановлення режимів оподаткування. Серед наведених важелів 

більшу увагу слід приділити наданню пільг. На наше переконання, зменшення 

системи пільгового оподаткування за помірного податкового навантаження 

тільки сприятиме детінізації економіки, зниженню рівня корупції. В. Савчук 

також вказує на обережне ставлення до застосування пільг як важелів 

податкової політики: «Суперечливою є практика застосування податкових пільг 

в Україні. Складність цього важеля податкового регулювання полягає у тому, 

що замість виконання регулюючих функцій він може перетворитися на 

інструмент формування прямих втрат бюджету, особливо якщо пільги 

матимуть підтримуючий характер. Також не можна відкидати ризик того, що 

пільги можуть бути використані у схемах ухилення від сплати податків. Однак 

грамотна побудова системи податкових пільг дає можливість забезпечити 

дотримання принципу гнучкості оподаткування за рахунок диференціації 

податкового навантаження на різних платників податків» [3]. 

Відповідно до наведених інструментів та методів об’єктом механізму 

регулювання волатильності податкових надходжень можна визначити елементи 

податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи фізичних 

осіб, акцизного податку. 

Результатом застосування означених сукупності важелів та інструментів 

стане стабілізація темпів приросту податкових надходжень в умовах 
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макроекономічної нестабільності. 

Вiтчизнянi дослiдники вказують на вплив фiскальної полiтики на 

економiчний розвиток: 

- «фiскальна полiтика припускає змiну ставки податку i соцiальних витрат 

держави. Якщо в економiцi спостерiгається недостатнiсть сукупних витрат, то 

знижується ставка податку; збiльшуються витрати держави; застосовуються 

обидва методи одночасно. Якщо в економiцi iснує надмiрний рiвень сукупних 

витрат, тодi уряду треба зробити наступнi заходи: 

- збiльшення ставки податку; скорочення витрат держави; застосування 

обох методiв одночасно. Цi заходи призводять до того, що в першому випадку 

збiльшуються дохiд i вiдповiдно споживчi витрати, а також витрати держави. 

Збiльшення споживчих i державних витрат обумовлює багатократне 

пiдвищення сукупного попиту (ефект мультиплiкатора). У другому випадку, 

навпаки, вiдбувається скорочення державних i споживчих витрат, що веде до 

багатократного скорочення сукупного попиту. У першому випадку ми маємо 

справу iз стимулюючою фiскальною полiтикою, в другому випадку – iз 

стримуючою» [1, c. 344]. 

Iснує двi групи поглядiв на зв'язок нестабiльностi податкових надходжень 

та стану макросередовища. Перша група авторiв вважає, що фiнанси, до складу 

яких належать i вiдносини з приводу формування податкових надходжень, 

обумовлюють рiвень розвитку економiки. Логiчно, що темпи економiчного 

зростання обумовлюються зростанням загальної вартостi державних програм, 

якi фiнансуються за рахунок доходiв бюджету. 

Друга група авторiв цiлком обґрунтовано має переконання, що обсяг 

фiнансових ресурсiв держави обумовлений впливом макроекономiчних 

факторiв. В своїй бiльшостi авторами обговорюються вiдносини мiж 

економiчним зростанням i зростанням державних доходiв. Вони вважають, що 

сукупно державнi доходи зростають приблизно в тих же пропорцiях, що й 

державна економiка. 

Незважаючи на значну кiлькiсть дослiджень з проблеми циклiчностi, 

наразi не iснує єдиного розумiння регулювання волатильностi податкових 

надходжень на рiзних фазах економiчного розвитку. 

На наш погляд, зв'язок мiж податковими надходженнями та економiчним 

зростанням є циклiчним: у випадку, якщо податковi надходження зростають з 

такою ж швидкiстю, як i економiка, держава генерує достатньо коштiв на 

покриття необхiдного обсягу бюджетних видаткiв на наступний рiк. Якщо ж 

країна має змогу фiнансувати державнi програми розвитку у повному обсязi, 

буде спостерiгатися й економiчне зростання, i, як наслiдок еластичностi 

податкової бази, податковi надходження. 

Навпаки, фiскальна криза та економiчна криза є результатом рiзкого 

зниження державних надходжень через рецесiю або бiльш значного спаду у 

минулi роки. При цьому прирiст податкових надходжень через змiну ставок 

податкiв i змiну в податкових базах може позначитися i на темпах економiчного 

зростання неоднозначно, що викликано волатильнiстю податкових надходжень. 

Вiдзначаючи значну кiлькiсть дослiджень з проблеми нестабiльностi 
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податкових надходжень, єдиної точки зору у науцi не iснує i по сей день. 

Так, економiчний спад та рецесiя у розвитку країни має вплив на податковi 

надходження через безлiч шокiв: 

- фiнансовий шок, який характеризується рiзким зниженням приросту 

капiталу, дивiдендiв та процентних доходiв, впливом на доходи 

домогосподарств є найсильнiшим. Вiдповiдно, негативнi наслiдки будуть 

найбiльшими у державах з високою концентрацiєю домогосподарств з високим 

рiвнем доходу та найбiльшою залежнiстю вiд прибуткiв з капiталу; 

- житловий шок, що виявляється у рiзкому зниженнi цiн на житло, 

збiльшенням порушень фiнансової дисциплiни у iпотечних операцiях, 

зниженням сектору житлового будiвництва, буде найбiльш впливовим в 

державах з найбiльшими попереднiми темпами зростання цiн на житло та 

майновим оподаткуванням; 

- шок вiд втрати робочих мiсць позначається на рiвнi середнього 

оподаткованого доходу фiзичних осiб та має найбiльший вплив на країни з 

високим оподаткуванням ПДФО; 

- галузевi шоки викликають спад виробництва, i, вiдповiдно, знижують 

базу оподаткування ПДВ та прибутковим податком. 

Коли фактичний темп зростання доходiв не вiдповiдає темпу зростання 

видаткiв держава стикається зi структурним дефiцитом. Податковi надходження 

не будуть вiдновлюватися (набувати позитивних темпiв приросту) доти, доки 

економiчний розвиток не повернеться на нормальний рiвень. В результатi, 

державам потрiбно буде не тiльки вiдновити нормальний прирiст доходiв, але i 

вiдновити економiчне зростання до середнього рiвня протягом найближчих 

кiлькох рокiв пiсля кризи, що є фактично неможливим. Крiм того, як тiльки це 

станеться, бiльшiсть держав продовжує стикатися зi структурним дефiцитом 

бюджету, намагаючись збiльшити податковi ставки або розширяючи податкову 

базу. Вiдповiдно, чим стабiльнiшими (менш волатильними) є податковi 

надходження, тим меншою є необхiднiсть коригування податкової системи у 

перiод економiчного спаду i бiльш швидкими темпами вiдновлюється 

економiчний рiст. Водночас, допустима мiнливiсть податкових надходжень 

може дати позитивнi результати у час стрiмкого економiчного пожвавлення та 

зростання. Таким чином, вважається, що регулювання волатильностi 

податкових надходжень має обумовлюватися фазою економiчного циклу, в 

якому в даний момент знаходиться нацiональна економiка. 

Звертаючись до термінології теорії бізнес-циклів [2], визначимо тип 

регулювання волатильності податкових надходжень за фазами економічного 

розвитку: 

- проциклічним є регулювання, якщо проциклічна змінна (волатильність 

податкових надходжень) позитивно корелює з динамікою економічних циклів; 

- ациклічним є регулювання, якщо волатильність податкових надходжень 

не корелює з динамікою економічних циклів; 

- контрциклічним – якщо волатильність податкових надходжень негативно 

корелює з динамікою економічних циклів. 

Висновки. Таким чином, можна визначити заходи, якi країни можуть 
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здiйснити для покращення впливу контрциклiчної податкової полiтики для 

попередження майбутнiх економiчних криз: 

- впровадження автоматичних стабiлiзуючих iмпульсiв; 

- збiльшення податкових надходжень, отриманих вiд податкiв на 

споживання; 

- збереження фiскальної стiйкостi; 

- збалансування зростання шляхом змiцнення слабких секторiв економiки; 

- скорочення видаткiв на субсидiї; 

- забезпечення плавного та ефективного виконання бюджету. 

Стабiлiзацiя податкових надходжень є найважливiшим завданням у перiод 

спаду, як з точки зору здатностi фiнансування видаткiв на соцiальнi послуги, 

так i забезпечення фiскальної стiйкостi у країнi. 

Враховуючи наведенi пояснення щодо трактування типу та доцiльностi 

податкового регулювання, вiдзначимо, що для довгострокової податкової 

полiтики на фазi спаду, депресiї та пожвавлення регулювання волатильностi 

має носити проциклiчний характер, а на фазi зростання – контрциклiчний. 

Наслiдки цих полiтик вiдносно регулювання обсягу податкових надходжень 

мають полягати у ациклiчному характерi на фазах зростання та спаду, та 

проциклiчного – на фазi пожвавлення та депресії. 
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У СТРУКТУРІ ДОХОДІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Автором у статті здійснено аналіз формування власних доходів місцевих 

бюджетів за рахунок податкових надходжень. Визначено, що фінансова 

децентралізація та податкова і бюджетна реформа мала досить позитивні 

тенденції, що сприяло зростанню доходів місцевих бюджетів та нарощенню їх 

фіскального потенціалу.  

Ключові слова: місцеві податки, доходи, ПДВ, податок на нерухоме майно, 

бюджет. 

Постановка проблеми. Сучасною закономірністю розвитку суспільства є 

об’єктивний процес посилення соціалізації економічних систем, що має прояв у 

підпорядкуванні економічної політики завданням розвитку людини, 

особистості. Відповідно до цього змінюється роль і значення соціальної 

політики держави, яка все більше спрямовується на вирішення проблем 

людини, всебічний захист її прав і свобод, забезпечення гідних умов життя та 

праці. Це вимагає й переорієнтації фінансової, зокрема бюджетної політики 

держави. Механізм фінансового забезпечення галузей соціальної сфери має 

постійно вдосконалюватися, адаптуватися до змін моделі соціально-

економічного розвитку. Системні трансформаційні перетворення, що тривають 

в Україні, спричинили затяжну фінансово-економічну кризу, яка проявляється 

через нестабільність економічного розвитку. Активні пошуки виходу з цієї 

ситуації призвели до розуміння необхідності реформи фінансової системи, 

одним з напрямів якої проголошена децентралізація управління державними 

фінансовими ресурсами. Тому нині на місцеві бюджети покладається завдання 

фінансування значної частини соціальних потреб населення. 

Проголошена автономія органів місцевого самоврядування має бути 

підкріплена відповідними правами щодо стягнення на власній території 

податків і зборів в обсягах, достатніх для задоволення потреб місцевого 

розвитку.  

Вивченням проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням місцевих 

податків і зборів, займались багато вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Теоретичними засадами формування та історичного розвитку системи 

місцевого оподаткування займались О.І. Барановський, О.Д. Василик, 

О.Ю. Дубовик, В.І. Кравченко, А.О. Нікітішин, В.М. Опарін, Ю.В. Пасічник, 

С.І. Юрій та інші. Вивченню правового регулюваннясистеми місцевого 

оподаткування присвятили свої праці Л.К. Воронова, Т.А. Латковська, Л.О. 

Нікітіна, І.Є. Криницький, В.М. Кофлан, А.А. Нечай, Н.Ю. Пришва та інші. 

Формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків 

і зборів вивчали О.М. Білянський, В.І. Теремецький, Т.Є. Городецька, О.В. 

Покатаєва, П.В. Мельник, Т.Н. Корнієнко, І.Я. Чугунов та інші. Розробкою 

шляхів реформування займались такі вчені, як: М.П. Бадида, В.В. Письменний, 

А.В. Стаценко, Л.П. Коваленко, М.В. Вікторчук та інші. 
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Разом з тим, слід відмітити, що незважаючи на значний доробок 

науковців в сфері місцевого оподаткування, в умовах політично-економічної 

кризи в Україні проблеми підвищення ролі місцевих податків та зборів в якості 

інструмента наповнення доходної частини місцевих бюджетів залишаються 

вирішеними в неповній мірі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Нинішній стан економіки 

України характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів 

економічного і соціального розвитку регіонів та обсягів податкових і 

неподаткових доходів, які надходять до бюджетів. Найбільше значення у 

формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові надходження, а перш 

за все – власні доходи місцевих бюджетів. 

Для детального дослідження власних доходів місцевих бюджетів, що 

надійшли за рахунок податкових надходжень  варто розглянути динаміку 

надходжень місцевих податків до місцевих бюджетів України (табл.1.). 

Таблиця 1 Склад та структура податкових надходжень до місцевих 

бюджетів України за 2012-2016 рр., млн. грн. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості   

61509,29 65261,47 62816,72 59198,02 84850,43 

Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
61066,02 64586,04 62557,18 54921,18 78971,32 

Податок на прибуток 

підприємств   
443,27 675,43 259,54 4 276,84 5879,10 

Податки на власність 685,19 576,70 398,92 1,80 1,36 

Податок з власників 

транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів   

25545,05 7,93 3,67  - -  

Збір за першу реєстрацію 

транспортного засобу  
659,64 568,77 395,25  - -  

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

15244,11 15002,92 14560,56 2 154,37 2516,19 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
213,65 241,54 417,37 578,27 731,09 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
693,52 748,23 634,47 554,16 698,99 

Рентна плата за користування 

надрами 
1751,14 1205,11 1421,37 1018,67 1081,67 

Плата за землю до 1 січня 2015 р. 12581,71 12802,90 12083,92 -  -  

Плата за використання інших 

природних ресурсів   
4,10 5,14 3,43 3,26 4,42 

Внутрішні податки на товари та 

послуги   
1243,11 1358,70 158,73 7 684,63 11628,18 

Окремі податки і збори, що 

зараховуються до місцевих 

бюджетів  

1,90 -2,10 0,49 0,16 0,07 
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Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 5 6 

Місцеві податки 5455,03 7316,20 8055,15 27041,19 42261,50 

Податок на майно 0,09 22,54 44,88 16011,13 24989,36 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів  
68,37 64,50 61,21 60,22 66,17 

Туристичний збір  38,39 41,69 24,77 37,13 54,09 

Збір за провадження деяких 

видів підприємницької 

діяльності (до 1 січня 2015 р.) 

532,54 546,95 511,05 - - 

Єдиний податок   4815,64 6640,52 7413,25 10975,09 17167,10 

Інші податки та збори  1713,43 1677,19 1343,11 2138,20 5644,51 

Екологічний податок  1552,44 1534,56 1216,43 1585,63 3368,26 

Фіксований 

сільськогосподарський податок 

до 1 січня 2015 р.  

130,97 130,28 122,24  - -  

Надходження для фінансового 

забезпечення реалізації заходів, 

визначених пунктом 33 розділу 

VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного кодексу 

України  

-  - -  546,44 2267,85 

Збір за забруднення 

навколишнього природного 

середовища   

29,90 11,85 4,35 6,10 8,38 

Податки та збори, не віднесені до 

інших категорій   
0,13 0,50 0,08 0,02 0,01 

Податкові надходження   85852,03 91191,07 87333,67 98218,36 146902,24 

 

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими 

за ними загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати 

напрями використання коштів місцевих бюджетів. Першим кроком на шляху 

фінансової децентралізації було формування дохідної частини місцевих 

бюджетів на 2015 р. 

Як відомо, до власних доходів місцевих бюджетів відносять єдиний 

податок та податок на майно, що включає в себе податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, а також плату за землю. 

Тому важливим чинником є забезпечення зростання податкових 

надходжень через розширення та підвищення ефективності виробництва, так 

саме у цій сфері створюється нова вартість з якої сплачуються податки. Проте 

на сьогоднішній день податки не коректно виконують свої основні функції 

(фіскальну, регуляторну, розподільчу, стимулюючу та контрольну) через що 

деякі бюджети відчувають дефіцит коштів, які в результаті покриваються 

міжбюджетними трансфертами, що зменшує ступінь самостійності місцеве 

самоврядування. Через те що податки не стимулюють економіку, а лише 

заганяють її в тінь спостерігається нестабільність у надходженнях [3]. 

Отже, вирішальна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам, які зараховуються до 
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місцевих бюджетів і становлять 40% власних надходжень. Проте це не 

достатньо для забезпечення незалежності органів місцевого самоврядування.  

За досліджуваний період загальна сума податкових надходжень зросла вдвічі, 

але попри абсолютний приріст, їх частка у бюджеті є нестабільною. Це свідчить 

про те, що хоча й відбувається постійне вдосконалення оподаткування, 

фіскальний потенціал податків є невикористаним через податкові пільги, 

ухилення від сплати, недоліки в адмініструванні, податкову заборгованість [1]. 

Європейський досвід показує що формування доходів місцевих бюджетів 

має свої особливості. Так, у структурі доходів місцевих бюджетів у Швеції 

переважають податки (більше 60%), у Швейцарії – більше, ніж 45%, у Франції, 

Фінляндії та Норвегії – від 35% до 40%. До місцевих податків у зарубіжних 

країнах, як правило, відносять майнові, місцеві прибуткові, промислові, 

податки на професію, а також податки, які відображають політику місцевих 

органів влади (екологічні, на полювання, на собак тощо). В Україні у структурі 

доходів місцевих бюджетів також переважають податки (більше 85%) [4]. 

Тобто для більш детального розуміння вищезазначеного проведемо аналіз 

доходів місцевого бюджету Вінницької області за 2012-2016 рр. 

Найбільш значим показником серед податкових надходжень місцевих 

бюджетів Вінницької області є ПДФО (рис. 1), Темпи його зростання за 2012-

2016 рр. значно перевищують темпи збільшення надходжень від справляння 

інших податків і податкових платежів [2]. 

 

Рис. 1. Динаміка надходжень ПДФО за 2012-2016 рр. 

 

Так у період з 2012 р. до 2014 р. він зріс на 0,23 млрд. грн., тоді як у 2015 р. 

відбувся незначний спад на 0,11 млрд. грн. (спад відбувся в результаті змін до 

Бюджетного кодексу, а сама через перерозподіл частки ПДФО між бюджетами 

різних рівнів), у 2016 р. в порівняні з 2015 р. ПДФО зросло на  0,95 млрд. грн. 

Так, зміна підходів щодо визначення ставок податку з диференційованого 

поступово на універсальний, а також зниження податкового навантаження на 

громадян за рахунок зниження ставок податку з максимальної 60% до 18%, 

впровадження податкової соціальної пільги для громадян з низьким рівнем 

доходів та інші фактори позитивно вплинули на розмір надходжень до бюджету 
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від цього податку, легалізацію доходів громадян та налагодження їх податкової 

культури. 

Другу групу серед податкових надходжень займає податок на прибуток 

підприємств. Який протягом досліджуваного періоду так як і ПДФО зростає: у 

2013 р. в порівняні з 2012 р. зріс на 0,01 млрд. грн., у 2014 р. в порівняні з 

2013 р. скоротився на 0,01 млрд. грн., і з 2014 р. до 2016 р. спостерігалося 

значне зростання у розмірі на 0,072 млрд. грн. (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств  

за 2012-2016 рр. 

 

Так збільшення надходжень даного податку в бюджет відбулося за рахунок 

підвищення результативності та ефективності роботодавцями свого бізнесу за 

рахунок інвестицій вкладених у модернізацію потужностей, що також 

допомогло збільшити кількість та підняти заробітні плати, а відповідно і 

збільшити суму надходжень ПДФО. 

Відповідно до реформ, які вступили в силу з 1 січня 2015 р. відбулося 

реформування і податку на майно, так було збільшено кількість майнових 

податків, до яких увійшли: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, плата за землю та транспортний податок. Плата за землю має 

універсальний характер та є потужним джерелом доходів місцевих бюджетів, 

оскільки вона дійсно є нерухомою – не в змозі переміститися і зайняти інше 

місце розташування у відповідь на податкове навантаження. Ось чому місцеві 

органи влади мають у своєму розпорядженні потужний фінансовий важіль для 

вирішення тактичних та стратегічних соціально-політичних завдань. Як 

ресурсний податок, плата за землю на противагу ПДФО, має значні переваги як 

у фіскальному, так і в регулювальному аспектах. 

Так за період 2012-2016 р. плата за землю має зростаючу тенденцію, а саме 

у 2016 р. даний податок був більшим на 0,33 млрд. грн. ніж у 2012 р. (рис. 3). 

Єдиний податок теж суттєво впливає на розмір податкових надходжень, 

так як його частка у доходах складає 2-5%, та за 2012-2016 рр. він зріс на 0,56 

млрд. грн. (рис. 4), що є наслідком реформи спрощеної системи оподаткування, 

яка розпочалася з кінця 2011 р. Таке зростання відбулося, в основному, через 

збільшення кількості платників податку – фізичних осіб та суб’єктів малого 

підприємництва. 
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Рис. 3. Динаміка надходжень плати за землю за 2012-2016 рр.  

 

Ще однією причиною збільшення обсягу надходжень з цього джерела 

стало віднесення до нього податку з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий рік дорівнює або перевищує 75%. Його відповідником у попередні 

періоди був фіксований сільськогосподарський податок, обсяг якого у 2012 р., 

2013 р. і 2014 р. був незначним і становив 0,08 млрд. грн., 0,07 млн. грн., 0,07 

млрд. грн. відповідно. 

 

 
Рис. 4. Динаміка надходжень єдиного податку за 2012-2016 рр. 

 

Система платного природокористування повинна економічно стимулювати 

природоохоронну діяльність підприємств і забезпечувати формування 

централізованих джерел охорони та відтворення природних ресурсів. Тому 

наступним за вагомість та за питомою часткою в бюджеті є екологічний 

податок, який у 2013 р. зріс на 0,13 млрд. грн. більше ніж у 2012 р., тоді як у 

2014 р. він скоротився на 0,01 млрд. грн., та починаючи з  2014 р. і до 2016 р. 

відбувалося поступове зростання у сумі на 0,09 млрд. грн. У 2015 р. відбулася 

диференціація даного податку між загальним та спеціальним фондом. Так 

існування екологічного податку зумовлено необхідністю часткової компенсації 

негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небезпечних 

факторів, що виникають у процесі господарської діяльності суб'єктів. У зв'язку 

з тим, що такий вплив є об'єктивно неминучим, передбачено економічне 
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стимулювання суб'єктів господарювання до скорочення забруднення 

навколишнього середовища. 

Спостерігається поступове збільшення доходів бюджету Вінницької 

області (рис. 5), так з 2012 р. по 2016 р. вони зросли на 6744,2 млн. грн.  

 
Рис. 5. Доходи бюджету Вінницької області 

 

З однієї сторони збільшення доході є позитивним аспектом діяльності 

органів місцевого самоврядування, а з іншої це є негативним явищем, так як в 

загальну суму доходів включаються суми міжбюджетних трансфертів, 

зростання яких у свою чергу негативно позначається на фінансовій 

самостійності бюджетів місцевого самоврядування. 

Отже, здійснивши аналіз формування власних доходів місцевих бюджетів 

за рахунок податкових надходжень варто зазначити, що фінансова 

децентралізація та податкова і бюджетна реформа мала досить позитивні 

тенденції, що сприяло зростанню доходів місцевих бюджетів та нарощенню їх 

фіскального потенціалу. 
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АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

У статті автором досліджено економічну суть місцевого економічного 

розвитку. Визначені напрями економічного розвитку. Досліджено типи 

стратегічних підходів. Кожний із них надає особливої ваги або розвиткові 

місцевости або розвиткові бізнесу, або розвиткові людських ресурсів, або 

місцевим громадським ініціативам 

Ключові слова: місцевий економічний розвиток, фінансова стратегія, 

стратегія, стратегічний план, соціально-економічний розвиток. 

Постановка проблеми. У будь-якій економічній системі ринкового типу 

саме місцевий економічний розвиток становить фундамент, на якому 

формуються первинні ресурсні та фінансові потоки, закладаються основи 

регіонального поділу праці та виробничої кооперації, утворюються стабільні 

зв’язки та взаємозалежності різноманітних видів відтворювальних циклів та 

соціально-економічних процесів. Саме місцевий економічний розвиток 

відтворює зв’язки, на основі яких формуються внутрішні регіональні та 

національний ринки, зміцнюється єдність національної економіки. Комплексна 

модернізація національного господарства України потребує творчого 

осмислення місця та ролі місцевого економічного розвитку, визначення важелів 

впливу економічного зростання на місцевому рівні на регіональні та 

загальнонаціональні відтворювальні процеси, виявлення їх значення для 

удосконалення та впровадження державної регіональної соціально-економічної 

політики.  

Окремим проблемам забезпечення динамічного місцевого економічного 

розвитку з використанням відповідних важелів, у тому числі й інструментарію 

бюджетної політики, присвятили свої праці вітчизняні науковці – 

В. Андрущенко, О. Білоусова, В. Вишневський, В. Геєць, О. Кириленко, 

В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, 

Д. Серебрянська, Л. Тарангул, В. Федосов, І. Чугунов, Ф. Ярошенко та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцевий економічний розвиток 

(МЕР) – це постійна синергія дій бізнес-спільноти, влади, громадянського 

суспільства та наукових кіл, метою якої є покращення якості життя та 

економічного потенціалу конкретної громади. Такі дії можуть бути спрямовані 

на розвиток бізнесу, зокрема туризму, допомогу виробничим компаніям чи 

сприяння розвитку трудових ресурсів. Влада кожного міста та/чи інституція 

економічного розвитку розробляє стратегію розвитку, що відповідає баченню 

майбутнього та місії міста.  

При розробці стратегічного плану МЕР важливо зібрати разом правильну 

групу стейкхолдерів (лідерів і зацікавлених осіб) – тобто, людей, що мають 

спільне бачення розвитку території та його місії. Людей, що працюватимуть 

разом задля розвитку місцевої економіки. Людей, що зможуть зосередитись на 
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якісному виконанні/впровадженні програм з місцевого розвитку та наданні 

якісних послуг відповідно до загальної стратегії міста. 

Проекти виникають з конкретних програм дій, які реалізуються у межах 

стратегії. Слід розрізняти стратегії й проекти, оскільки часто трапляється, що 

«місцевою економічною стратегією» називають поодинокі проекти або низку 

проектів, які не мають чіткого спрямування. Найчастіше такі окремі проекти є 

лише реакцією на поточні обставини. Більшість із них, зазвичай, мотивують 

тим, що «щось конче треба було робити». Стратегія — це повний комплекс 

принципів, що формують концепції для визначення напрямів як загальних, так і 

конкретних дій (тобто від цілей до стратегій і до проектів). Цінність стратегії 

полягає у тому, що вона забезпечує ясність думки й допомагає різним суб’єктам 

процесу місцевого економічного розвитку досягати консенсусу. Важливо 

розглянути декілька альтернативних стратегій поряд із низкою конкретних 

проектів чи пропозицій, що є основними структурними елементами будь-якої 

програми економічного розвитку [1].  

Кожна стратегія економічного розвитку спрямована на те, щоб створити 

якісні робочі місця для місцевого населення. метою планування розвитку 

економіки й зайнятости є створення робочих місць для постійних жителів 

конкретного міста їхніми ж силами. Це краще, аніж покладатись на прихід 

нових працедавців, котрим можуть знадобитись працівники з іншими вміннями 

й навичками, аніж ті, якими володіє чи яких може набути місцева робоча сила. 

Забезпечити економічну стабільність у конкретній місцевості.  

Економічний розвиток буде успішним лише тоді, якщо громада вчасно 

подбає про задоволення усіх потреб бізнесу (тобто це земля, фінансування, 

робоча сила, інфраструктура, а також технічна допомога на додаток до робочої 

сили). Чимало муніципалітетів не знають навіть, де є вільні земельні ділянки, 

які можна використати для промислових потреб, або про те, як підприємство 

може отримати фінансування.  

Якщо громада хоче створити й зберегти робочі місця, вона повинна 

тримати всі свої економічні ресурси й соціяльно-економічні дані 

впорядкованими. Створити диверсифіковану економічну базу. Жодна громада, 

яка має лише одного або декілька працедавців, не застрахована від 

нестабільности на ринку праці. Незалежно від того, чи в місцевій економіці 

переважають складні чи прості технології, ця економіка повинна мати широку 

базу, щоб неперервно забезпечувати робочі місця для місцевого населення.  

Важливими завданнями на першому етапі розроблення належної стратегії 

розвитку є аналіз місцевої соціяльно-економічної бази та аналіз готовности 

конкретного міста чи району до розвитку. Після проведення цих досліджень 

громада зможе визначити свої потенційні можливості, свої труднощі, а також 

ресурси для розвитку. На цьому етапі громада повинна також чітко окреслити 

свої економічні цілі, які б визначили ті сектори й групи населення, чиє 

становище мав би поліпшити економічний розвиток. У визначенні цільових 

секторів, галузей і соціяльних груп слід пам’ятати про декілька важливих 

речей. Найефективнішою стратегією для збільшення кількосте робочих місць е 

стратегія, в якій основна увага приділяється створенню так званих «базових» 
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робочих місць. Базові робочі місця існують на тих підприємствах, котрі 

постачають товари та послуги, здебільшого, за межі своєї місцевости, а їхній 

дохід надходить до цієї місцевости у формі зарплатні, платежів місцевим 

постачальникам і капітальних витрат. Прикладами видів економічної 

діяльности, які можуть представляти базову зайнятість, є обробна 

промисловість, транспортні перевезення та масове виробництво. Робочі місця в 

головних офісах підприємств зі сфери послуг також можна трактувати як 

базові. Водночас, «небазові» робочі місця пов’язуються з комерційною 

діяльністю й послугами, призначеними насамперед для місцевого населення. 

Отже, аналіз економічної бази повинен охоплювати: Визначення секторів, що є 

домінантними у місцевій економіці у сенсі кількости робочих місць, обсягів 

продажу, суми податків і зв’язків з іншими місцевими економічними галузями 

– наприклад, сільським господарством, лісовим господарством, деякими 

видами виробництва, торгівлею, сферою послуг, а також з органами місцевого 

самоврядування. Визначення важливих зв’язків між місцевою економікою й 

зовнішньою економікою, щоб оцінити, як місцеві сектори економіки реагують 

на зміни в економіці регіону, держави та світу [1].  

Визначені напрями економічного розвитку, очевидно, не забезпечать 

достатньої кількости робочих місць для всіх безробітних у конкретній 

місцевості. Для задоволення потреб місцевого населення знадобиться не одна 

стратегія економічного розвитку, а більше.  

Усім добре відомо, що місцевості, котрі переживають серйозні економічні 

труднощі, загалом мають перед собою комплекс складних взаємопов'язаних 

проблем. Тобто важка економічна ситуація у місцевості виникає від суміші 

таких явищ, як безробіття, закриття або виїзд підприємств, і чинників, які 

сприяють появі нових робочих місць. Жодна окрема грань економічної 

проблеми не розв’язується просто. Люди часто бувають схильні звертати 

основну увагу на якийсь один окремий аспект проблеми без повного розуміння 

його взаємодії з іншими компонентами. Щоб краще змалювати ситуацію, у якій 

перебувають органи місцевого самоврядування й громадські організації, 

запропонована аналітична модель відображає деякі варіянти концепцій, що 

можуть бути компонентами загальної стратегії місцевого розвитку. Кожне з 

перелічених стратегічних рішень слід розглядати як один із можливих підходів 

до задоволення тих чи інших потреб місцевого населення. Місцеві керівники 

мусять вирішити, як краще поєднати усі ці компоненти, щоб створити 

унікальну стратегію, яка б забезпечила їхній місцевості належні види робочих 

місць та відповідний баланс зайнятости, спираючись на наявні ресурси й цілі 

місцевого розвитку.  

Існує чотири типи стратегічних підходів. Кожний із них надає особливої 

ваги або (1) розвиткові місцевости, тобто фізичного середовища, або (2) 

розвиткові бізнесу, або (3) розвиткові людських ресурсів, або (4) місцевим 

громадським ініціативам. Стратегічна програма розвитку здебільшого 

міститиме різні елементи цих підходів, залежно від потреб та умов конкретної 

місцевости. Кожний із цих основних компонентів є частиною тієї суміші 

методів, що їх розробляє місцева громада для створення стратегії місцевого 
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економічного розвитку. Тобто стратегії, як і проблеми, є унікальними у їх 

розробленні та застосуванні [3].  

Органи місцевого самоврядування мають змогу впливати на вартість 

заснування підприємства у їхній місцевості та на обсяг його експлуатаційних 

витрат, оскільки це насамперед вони керують створенням парків, шляхів, 

автостоянок, каналізаційної системи, а у деяких випадках також і водо- та 

енергопостачанням. Розробивши програму дій для поліпшення фізичного 

середовища місцевости, місцева влада може позитивно вплинути на розвиток 

бізнесу. Якщо місцевість вже має низку переваг, пов’язаних з її природними 

умовами чи системою послуг, місцева громада може вирішити вдосконалити їх 

ще далі, позаяк потенційні підприємці й менеджери часто звертають увагу на 

різноманітні вигоди, що підвищують якість життя.  

Серед численних засобів, що їх можна застосовувати для розвитку 

місцевости, є такі:  

1. Регулювання розвитку. Належне використання засобів регулювання 

поліпшує імідж місцевих рад у колах підприємців та позитивно впливає на 

інвестиційний клімат.  

2. Поліпшення зовнішнього вигляду міста. Економічного піднесення у 

торговельних центрах міста можна домогтися через облаштування вулиць 

(напр., посадити тінисті дерева тощо) та поліпшення вигляду приміщень 

місцевих підприємств (напр., змінити вітрини та поліпшити експлуатаційний 

стан комерційних будівель).  

3. Комунальні послуги та житло. Робоча сила, що добре забезпечена 

житлом та послугами, — це стимул для підприємців; діяльність у цьому секторі 

також матиме потенціял для генерування нових робочих місць.  

У багатьох місцевостях на підприємствах немає достатньої кількости 

робочих місць, щоб задовольнити потреби місцевого населення. Отож, потрібно 

шукати нові шляхи, як стимулювати появу нових підприємств, як 

зацікавлювати чинні підприємства, щоб вони переїжджали до конкретної 

місцевости, та як підтримувати й розширювати місцеві фірми. Це повинно 

призвести до збільшення загальної кількости робочих місць.  

Можна застосовувати декілька механізмів, серед них:  

1. Центри підтримки малого бізнесу, які проводитимуть навчання для 

керівників малих підприємств, надаватимуть їм консультаційні послуги та 

проводитимуть маркетингові дослідження, що повинно поліпшити економічні 

показники відповідних підприємств і, можливо, допомогти їм збільшити 

кількість штатних працівників.  

2. Технологічні парки й бізнес-парки як спосіб забезпечення спеціяльної 

інфраструктури для тих підприємств, у яких зацікавлена місцева громада.  

3. Фінансові кампанії, які надаватимуть венчурний капітал деяким 

вибраним фірмам, що не можуть отримати фінансування в інших традиційних 

кредитних установах [4].  

4. Інформаційні центри one-stop, які допоможуть чинним та потенційним 

підприємствам швидше отримувати потрібну інформацію.  
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Стратегія, що ґрунтується на розвиткові людських ресурсів (бік 

пропозиції) надає першочергового значення тісним зв’язкам між потребою у 

робочих місцях для деяких сегментів місцевого населення й процесом 

створення робочих місць. Мета — змінити систему людських ресурсів так, щоб 

збільшити шанси місцевих безробітних і частково безробітним знайти добру 

роботу [1].  

Серед методів, що застосовуються у межах цієї стратегії, такі:  

1. Спеціяльне навчання, що проводяться на замовлення конкретного 

працедавця з урахуванням специфічних потреб його підприємства  

2. Цільове працевлаштування, суть якого полягає у зобов'язанні тих 

працедавців, які отримують державну допомогу, наймати передусім 

кваліфікованих місцевих працівників  

3. Місцева програма зайнятості, тобто створення у конкретній місцевості 

бюро зайнятости, котрі проводять різноманітні навчальні програми й курси 

підготовки та перепідготовки кадрів, щоб допомогти тим верствам населення, 

які перебувають в особливо несприятливих умовах, знайти роботу або ж набути 

якихось вмінь та навичок.  

Місцеві громадські ініціятиви як засіб підвищення рівня зайнятости в 

окремих районах (масштаб одного міського кварталу). Цей варіянт стратегії має 

на меті стимулювати економічний розвиток у масштабі одного 

кварталу/невеликого містечка й створити можливості працевлаштування для 

осіб, що тривалий час були безробітними, для молоді чи для тих груп 

суспільства, що прагнуть відігравати якусь особливу роль в економічній 

системі. Інституції, що створюються у межах цієї стратегії, призначені стати 

сполучною ланкою між системою соціяльного забезпечення й місцевою 

економікою. Вони покликані забезпечити альтернативні можливості 

працевлаштування тим особам, яким потрібно підвищити або змінити 

кваліфікацію. Крім того, ці нові соціяльно-економічні структури могли б 

обслуговувати осіб, котрі хотіли б приносити користь суспільству через 

створення підприємств, що сприяють зміцненню економічної демократії. До 

таких структур належать:  

1. Місцеві організації з розвитку: неприбуткові організації, які займаються 

підприємницькою діяльністю, а також надають широкий діяпазон послуг для 

населення (мета поєднання бізнесу й соціяльних послуг в одній організації — 

полегшити особам, котрим зазвичай важко знайти роботу, просування 

послідовними етапами процесу працевлаштування й допомогти їм уникнути 

стресу).  

2. Кооперативи: підприємства, що належать робітникам, які у них 

працюють; колектив підприємства відповідає за генерування прибутку та/або 

робочих місць, використовуючи ресурси, що є його спільною власністю.  

Зрозуміло, що ці різні підходи до місцевого економічного розвитку можна 

й потрібно поєднувати між собою відповідно до особливостей кожної 

конкретної ситуації. Різні варіянти стратегії відповідають різним соціяльно-

економічним умовам. Кожний з трьох типів соціяльно-економічних систем — 

чи це системи, що переживають зростання, чи це нестабільні системи, чи це 
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системи, що перебудовуються, до яких належать і високорозвинуті економічні 

системи, де відбувається спад виробництва або погіршення умов, і хронічно 

відсталі території — потребує іншої стратегії чи підходу.  

У виборі стратегії економічного розвитку місцеві керівники можуть 

потратити в одну або декілька пасток. Ці помилки, зазвичай, зумовлюються 

прагненням не зволікати і якнайшвидше досягти якихось результатів. Однак у 

поспіху місцеві керівники часто приділяють замало уваги таким важливим 

аспектам, як:  

1. Надмірна залежність від урядових програм. Експерти з місцевого 

розвитку часто без вагань приймають гранти від центрального уряду, позики чи 

інші програми, такі як підприємницькі зони або аналогічні стимули. Місцеві 

чиновники переважно намагаються пристосувати місцеві потреби до програм 

центрального уряду замість того, щоб розробляти проекти, орієнтуючись на 

місцеві потреби. Однак вони дуже часто недооцінюють справжні економічні й 

соціяльні проблеми, а також залишають поза увагою важливі ресурси 

місцевости та/або об'єктивні обмеження щодо її економічного розвитку. Коли ж 

урядова програма закінчується, місцева стратегія економічного розвитку часто 

також зникає.  

2. Підміна стратегії засобом(ами). Інколи громадські лідери плутають 

якийсь окремий засіб для розвитку з комплексною стратегічною програмою. 

Такі засоби, як промислові парки, підтримка малого бізнесу, інформаційні бюро 

one-stop для підприємців, податкові пільги чи навіть складніші фінансові схеми 

між бюджетним і приватним секторами — усе це окремі складові стратегії 

економічного розвитку, а не власне программа [1].  

3. Початок з неправильного краю проблеми. Хоча більшість громад 

ставить собі за мету підвищити рівень зайнятости, у плануванні місцевої 

економіки людським ресурсам рідко приділяється належна увага. Зазвичай, 

спеціялісти з планування намагаються заманити до місцевости будь-які 

підприємства, сподіваючись, що більшість робочих місць на них перепаде 

місцевим робітникам. Однак цей бажаний економічний результат 

спостерігається досить рідко через те, що такі важливі чинники, як рівень 

кваліфікації місцевого населення, його вміння та навички, а також потреби у 

навчанні, здебільшого залишаються поза увагою. Оскільки людські ресурси 

важливіші за природні ресурси чи навіть за місцерозташування, то об’єктом 

планування повинні бути насамперед теперішні й прогнозовані на майбутнє 

вміння й навички місцевої робочої сили. Некваліфіковані працівники, або й 

навіть такі, що мають лише часткову технічну підготовку, рідко можуть 

відповідати тим вимогам, що їх висувають до своїх працівників нові 

підприємства.  

4. Наслідування моди. Сьогодні місцеві програми економічного розвитку 

будуються здебільшого навколо передових технологій, туризму та центрів для 

проведення масових заходів. Громади часто обирають ці модні стратегії, не 

маючи достатньої кількости даних про їхню економічну доцільність і не маючи 

змоги забезпечити відповідну інфраструктуру для таких підприємств. Значна 

кількість недавніх досліджень свідчить про те, що сподівання громади на 
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розвиток сфери передових технологій, туризму чи центрів для проведення 

виставок, з’їздів і конференцій переважно не мають під собою жодного 

вагомого підґрунтя. По суті, якщо тільки місто не має якихось унікальних 

особливостей та, крім того, ще й відповідних спеціялізованих установ (таких, 

як наприклад, університет, пов’язаний з високими технологіями), перспективи 

такого розвитку будуть невтішними, незалежно від кількости штучних стимулів 

чи методів заохочення, що їх створить місцева влада.  

5. Ігнорування рівня підготовлености громади до розвитку. Дуже часто 

траплялось, що місцеві чи районні органи самоврядування приймали стратегії 

розвитку й впроваджували їх, не провівши належної оцінки загальної 

готовности їхнього міста чи району до розвитку, про що згадувалось раніше. 

Щоб уникнути цієї пастки, місцеві керівники повинні заздалегідь ретельно 

дослідити умови для розроблення й реалізації кожного проекту. Існує чимало 

прикладів невдалого проведення програми розвитку. Стратегії й проекти 

повинні відповідати не лише ресурсам конкретної місцевости чи регіону, а й 

рівневі компетентности місцевого населення.  

Успіх місцевої стратегії розвитку залежить від спільної готовности 

місцевих чиновників, підприємців і профспілкових лідерів до тривалого й 

наполегливого впровадження прийнятої програми й відповідних проектів.  
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СУЧАСНА СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

У статті розглянуто проблеми та перспективи формування ресурсної бази 

банків. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо регулювання діяльності 

комерційного банку. Наведені  економічні нормативи, що застосовуються у 

регулюванні діяльності банків. Визначено склад, призначення компонентів 

фінансової звітності. 

Ключові слова: банк, ресурсна база банку, управління, капітал, ефективність.  

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та мінливості кон’юнктури 

ринку, одним з пріоритетів стратегічного розвитку банків є підвищення рівня 

забезпеченості фінансовими ресурсами для зміцнення конкурентоспроможності 

банків та відновлення лояльності з боку економічних агентів. Нарощування 

фінансових ресурсів банківської системи проголошено НБУ головною 

стратегічною метою у реформі її оновлення, яка має стати запорукою успішних 

макроекономічних перетворень. Формування гнучкої та ефективної системи 

управління фінансовими ресурсами банку  є запорукою забезпечення надійності  

фінансової установи. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення нормативно-

правового механізму формування ресурсної бази банків в умовах фінансово-

економічної нестабільності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність банківських ресурсів 

поглиблено розглядалась такими вітчизняними та зарубіжними науковцями, як 

М. С. Алілуйко, С. Г. Арбузов, Ю. М. Галіцейська, І. В. Дрогоруб, О. В. 

Дзюблюк, С. В. Землячов, І. С. Кирилейза, М. О. Коваленко тощо. Дослідження 

присвячені формуванню ресурсної бази банків проводили Н. В. Бова ,М. Ю. 

Вернидуб, Л. А. Зверук,С. О. Кушнір, Ю. О. Самура  та інші.  Разом з тим, 

остаточно вирішити весь комплекс проблем пов'язаний з формування та 

ефективним використанням ресурсної бази банків доволі складно, особливо під 

постійним впливом політичних, фінансово-економічних, глобалізаційних  та 

міжнародних факторів. Тому важливого значення набувають дослідження 

спрямовані на забезпечення фінансової стійкості банківських установ.  

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах нагальної 

важливості набуває питання реструктуризації банківської системи, розвитку 

механізмів забезпеченості фінансовими ресурсами, а також вдосконалення 

системи надання банківських послуг. Національним банком України 
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розроблено план заходів щодо реорганізації банківської системи до 2020 р., 

головними цілями якої є забезпечення фінансової стійкості банківського 

сектора та макроекономічної стабільності, активізація банківської діяльності 

для стимулювання економічного зростання, подальше використання стандартів 

ЄС та міжнародного досвіду в організації роботи вітчизняних банків. Все це 

сприятиме вирішенню проблеми пошуку нових засобів забезпечення фінансової 

стійкості банків з метою пристосування їх діяльності до очікуваних глобальних 

економічних змін. 

При проведені комплексної оцінки діяльності банку можна 

використовувати всі види облікової, планової, фінансової, довідкової, 

статистичної, методичної та інших видів інформації. Однак, основою 

інформаційно-методичного забезпечення діяльності банків України є 

нормативно-законодавча база. 

Головну ланку в системі управління та контролю діяльності банківської 

сфери відведено центральному банку. Національний банк України – це 

особливий орган державного управління, статус, повноваження та функції 

якого визначенні Конституцією України, Законом України «Про Національний 

банк України» [1] від  20 травня 1999 року № 679-XIV та іншими нормативно-

правовими актами.  

Закон України «Про Національний банк України» визначає правові основи 

діяльності НБУ.  Основними функціями НБУ, відповідно до чинного 

законодавства є: підтримання стабільності національної грошової одиниці; 

ведення єдиної державної політики у галузі грошово-кредитного обігу; робота 

над складанням, прогнозуванням, плануванням та методологічним 

забезпеченням платіжного балансу; накопичення та зберігання золотовалютних 

фондів країни; виступає емісійним центом; здійснення контролю та 

моніторингу банківської діяльності тощо [26]. З метою регулювання процесу 

формування банківських ресурсів у достатньому обсязі на НБУ покладаються 

наступні функції: визначення та регулювання норм обов’язкового 

резервування, надання кредитів-рефінансування, встановлення облікової ставки 

для банків [2]. Національний банк встановлює правила, форми, стандарти 

розрахунків банків та суб’єктів господарювання у процесі грошового обігу [3]. 

Таким чином, НБУ здійснює регулювання та контроль за дотриманням 

банківськими установами відповідного законодавства та інших чинних 

нормативно-правових актів. 

Огляд базових нормативно-правових актів щодо регулювання механізму 

формування банківських ресурсів подано у табл. 1. 

Закон України «Про банки та банківську діяльність» [1] від 7 грудня 2000 

року № 2121-XIV визначає структуру банківської системи України, економічні, 

правові та організаційні засади створення, діяльності, реорганізації та ліквідації 

банківських установ.  Тобто при формуванні ресурсного забезпечення банк 

керується насамперед статтями  відповідного Закону, адже тут містяться 

основні положення про формування власного капіталу, поряд його створення 

тощо.  
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Таблиця 1. Нормативно-правове забезпечення дослідження ресурсної 

бази комерційного банку 

№ Документ Зміст Сфера 

використання 

1 Конституція України (Прийнята 

на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року) 

Сукупність фундаментальних 

засад  функціонування 

банківського сектору.  

Забезпечення 

діяльності 

банків. 

2 Закон України «Про 

Національний банк України» 

від 20 травня 1999 року № 679-

XIV 

Визначено статус і функції НБУ, 

його роль в регулюванні 

банківського сектору. 

Регулювання 

банківської 

діяльності. 

3 Закон України « Про банки і 

банківську діяльність» від 7 

грудня 2000 року № 2121- XIV 

Цей Закон визначає структуру 

банківської системи, економічні, 

організаційні і правові засади 

створення, діяльності , 

реорганізації і ліквідації банків . 

Забезпечення 

банківської 

діяльності. 

4 Закон України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних 

осіб» від 23 лютого 2012 року 

№ 4452-ХVII 

Захист прав користувачів 

банківськими послугами та 

продуктами. 

Забезпечення 

функціонуван

ня системи 

гарантування 

вкладів. 

5 Закон України «Про фінансові 

послуги та державне 

регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12 липня 2001 року 

№ 2664- XIV 

Створення правових основ у сфері 

надання фінансових послуг.  

Забезпечення 

банківської 

діяльності. 

6 Закон України «Про спрощення 

процедур реорганізації та 

капіталізації банків» від  23 

березня 2017 № 1985-XIX 

Цей Закон спрямований на 

забезпечення стабільності 

банківської системи шляхом 

оптимізації процедур реорганізації 

та капіталізації банків. 

Забезпечення 

банківської 

діяльності. 

7 Закон України «Про споживче 

кредитування» від  12 червня 

2017 № 1734-XIX 

Цей Закон визначає загальні 

правові та організаційні 

засади споживчого кредитування в 

Україні відповідно до міжнародно-

правових стандартів у цій сфері. 

Забезпечення 

кредитування 

банківської 

діяльності 

 

Нормативно правові та інші акти НБУ визначають основні положення, 

зміст та основи діяльності банків на території України.  

Згідно постанови Правління Національного банку України від 6 серпня 

2014 року № 464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність 

до мінімально встановленого розміру», нині діючі банки зобов’язані 

сформувати свій статутний капітал не менше встановленого  рівню, що 

дорівнює 200 млн. грн. (рис. 1).  

Згідно із законом України «Про банки та банківську діяльність» [4], 

мінімальний розмір регулятивного (статутного) капіталу банку, що отримав 

банківську ліцензію після 11 липня 2014 року, має становити 500 мільйонів 

гривень. Розмір статутного капіталу буде щорічно збільшуватись для 

банківських установ, які отримали ліцензію до 11 липня 2014 року. 
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Рис. 1. Графік пришвидшення рівня докапіталізації банків України [4] 

 

Згідно постанови Правління Національного банку  України від 11 грудня 

2014 року № 4806 «Про порядок формування та зберігання обов’язкових 

резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні» норматив 

обов’язкового резервування –  це встановлений Нацбанком у процентному 

значенні розмір обов’язкових резервів до зобов’язань щодо залучених банком 

коштів. Об’єктом тут виступає склад зобов’язань банку. Обов’язковому 

резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком кредитів, 

залучених від банків-резидентів, коштів, залучених від міжнародних 

фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого 

боргу [5]. 

Для усіх банків встановлюються єдині нормативи та порядок визначення, 

формування і зберігання обов’язкових резервів. Національний банк може 

встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи 

обов’язкового резервування. Наразі діють наступні нормативи обов’язкового 

резервування, відповідно до чинного законодавства: 

− за коштами вкладів юридичних і фізичних осіб у національній та 

іноземній валютах на вимогу і коштами на поточних рахунках – 6,5%; 

− за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і 

фізичних осіб у національній та іноземній валютах – 3%. 

Банки мають зберігати весь обсяг обов’язкових резервів на 

кореспондентському рахунку банку в Національному банку. В той же час банки 

мають забезпечити зберігання не менше 40% від суми обов’язкових резервів на 

початок кожного операційного дня. 

У статті 58 Закону «Про Національний банк України» зазначається, що з 

метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової 

надійності банків Національний банк, встановлює для них обов'язкові 

економічні нормативи [1]. Ці нормативи мають забезпечувати здійснення 

контролю за ризиками, пов'язаними з капіталом, ліквідністю, наданням 

кредитів, інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком 

[2].  

500 млн. грн. 3 11.07.2024 

450 млн. грн. 3 11.07.2020 

400 млн. грн. 3 11.07.2019 

300 млн. грн. 3 11.07.2018 

200 млн. грн. 
3 11.07.2017 
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Класифікація економічних нормативів представлена у таблиці 2. 

Важливим джерелом інформації при дослідженні діяльності банківського 

сектору та окремої структурної одиниці є аналіз фінансової звітності. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»[24], 

фінансова звітність банків складається на підставі Інструкції про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою НБУ від 28 

серпня 2001 року № 368 (зі змінами та доповненнями) [5] та Інструкції про 

складання річного фінансового звіту банків України, затвердженої Постановою 

НБУ від 26 грудня 2001 року № 545 (зі змінами та доповненнями) [6].  

Таблиця 2. Економічні нормативи, що застосовуються у регулюванні 

діяльності банків   

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 
н

о
р
м

ат
и

в
и

 

Нормативи 

банківського 

капіталу 

мінімального розміру банківського 

регулятивного капіталу 

Н1 0,5 млрд. грн. 

адекватності (достатності) 

регулятивного капіталу 

 

Н2 не менше 10% 

Нормативи 

банківської 

ліквідності 

миттєвої ліквідності Н4 не менше 20% 

поточної ліквідності Н5 не менше 40% 

короткострокової ліквідності Н6 не менше 60% 

Нормативи 

банківського 

кредитного 

ризику 

максимального розміру ризику на 

кожного контрагента 

 

Н7 не більше 25% 

великих кредитних ризиків банку Н8 не більше 8-

кратного розміру 

регулятивного 

банківського 

капіталу 

максимального розміру 

банківського кредитного ризику по 

операціях з пов’язаними особами 

 

Н9 не більше 25% 

Нормативи 

банківського 

інвестування 

в цінні папери за кожною 

банківською установою 

Н11 не більше 15% 

загальної суми інвестування Н12 не більше 60% 

 

Найбільш вичерпною і змістовною є річна фінансова звітність. Загальну 

характеристику фінансової звітності у розрізі статей подано у табл. 3. 

Фінансову звітність банків використовують для аналізу й управління 

їхньою діяльністю, визначення таких важливих показників як ліквідності, 

платоспроможності, рентабельності, управління банківськими ресурсами, 

аналізу банківського прибутку.  

Процес формування і використання банківських ресурсів закріплене 

правовою базою, що охоплює широке коло документів. При аналізі та 

дослідженні діяльності банківського сектору доцільно приділяти увагу 

нормативно-правовому забезпеченню, яке відображає основні засади 
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діяльності, розподіл економічних прав та обов’язків між учасниками ринку, 

дозволяє встановити відхилення від нормативних значень показників діяльності 

банку та системи в цілому. 

Таблиця 3. Склад і призначення компонентів фінансової звітності 

банків [6] 
Компоненти звітності 

 

Призначення 

1. Баланс надання інформації про фінансовий стан банку на 

звітну дату. 

2. Звіт про фінансові результати надання інформації про доходи, витрати та 

фінансові результати від діяльності за звітний 

період. 

3. Звіт про рух грошових коштів надання інформації про надходження і вибуття 

грошових коштів унаслідок операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності 

впровадження звітного періоду. 

4. Звіт про власний капітал надання інформації про зміни у складі власного 

капіталу протягом звітного періоду. 

5. Примітки до фінансових звітів виклад облікової політики та пояснення 

інформації, наведеної у кожному фінансовому 

звіті. 

Вивчення та подальше удосконалення правової бази становлять 

передумови для ефективного розвитку банківської системи, формування 

сприятливого клімату на вітчизняному фінансовому ринку та, як наслідок,  

оздоровлення економіки країни в цілому. 

Важливе значення для розвитку банківського законодавства має концепція 

розвитку банківської системи України, яка повинна містити основні напрями та 

шляхи вдосконалення банківського законодавства. Зокрема, актуальним як у 

теоретичному, так і в практичному аспекті є питання його кодифікації. В 

розробленому творчим колективом НБУ проекті концепції розвитку банківської 

системи України передбачається створити на основі всіх діючих законодавчих і 

нормативних документів систематизований Кодекс нормативних актів щодо 

банківської діяльності, постійно підтримуючи його в робочому стані та 

знайомлячи з ним всі банки України. 

Істотне місце в удосконаленні банківського законодавства – займає 

вирішення на законодавчому рівні таких питань: про банківську таємницю, 

страхування депозитів та кредитів, про державну скарбницю України, 

організацію та порядок роботи банківської системи в особливий період, про 

систему державного банківського аудиту, про відповідальність банків за 

незаконні банківські операції, про дочірній банк та інші кредитні установи 

(фінансові та холдингові компанії), про банкрутство і неспроможність 

кредитних установ, про механізм реорганізації банків, про правове 

забезпечення електронних платіжних систем, про систему страхування 

банківських цінностей під час їх зберігання та перевезення тощо. 

Робота щодо вдосконалення банківського законодавства не обмежується 

прийняттям лише законів, необхідне й нормативне регулювання окремих сфер 

банківської діяльності та їх відносин із клієнтами (розрахункових, кредитних, 
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валютних та ін.), формування спеціального механізму реалізації тих чи інших 

положень у банківській сфері (йдеться про формування кредитно-фінансового 

інституту трастових операцій, про порядок виконання заставних зобов’язань 

при неповерненні кредитів, про лібералізацію валютних операцій — переказ 

іноземної валюти за кордон або залучення іноземних інвестицій, упорядкування 

засад вексельного обігу, врегулювання інституту арешту коштів банків та ін.). 

Аналіз чинного банківського законодавства свідчить, що воно 

знаходиться ще на етапі становлення і розвитку та неповною мірою відповідає 

сучасному етапу ринкової економіки. 

Важливу роль в розвитку національного банківського законодавства 

повинен відіграти процес міжнародного співробітництва у сфері правового 

регулювання банківської діяльності, адаптації його до відповідного 

законодавства Європейського Союзу, поступового приведення нормативних 

актів України до Європейських стандартів.   

Висновки. Отже, чинне національне банківське законодавство в цілому 

знаходиться на прогресивному напрямі та підпорядковується меті регулювання 

ринкової економіки. Однак найважливішою його проблемою залишається 

завдання розширення та якісного розвитку правового фундаменту управління 

банківською системою і банківською діяльністю, а також відповідності 

сучасного національного банківського законодавства міжнародним банківським 

стандартам.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З 

БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 

В роботі досліджено особливості аналізу розрахунків з бюджетом в системі 

управління підприємством. Розглянуто основні підходи щодо аналізу 

розрахунків з бюджетом, які дозволяють приймати економічно обґрунтовані 

управлінські рішення, спрямовані на  удосконалення розрахунків підприємства з 

бюджетом за податками.  

Ключові слова: аналіз, облік, розрахунки з бюджетом, управлінські рішення, 

податок на додану вартість, податкове навантаження. 

Постановка проблеми. Розрахунки з бюджетом за податками й платежами 

займають важливе місце в системі управління будь-якого підприємства. 

Актуальність цього питання зростає останнім часом, адже держава в особі 

наглядових і контролюючих органів все більше уваги приділяє наповненню 

бюджетів усіх рівнів за рахунок податкових платежів. Як результат, зростає 

податкове навантаження на підприємства та фінансове навантаження на їх 

грошові потоки. У цій ситуації актуалізуються старі та постають нові завдання 

перед системою обліково-аналітичного забезпечення кожного  підприємства, 

адже саме воно слугує інформаційною базою для побудови взаємовідносин із 

наглядовими і контролюючими державними органами. Ця проблема 

досліджувалася у роботах  відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, у тому 

числі Завгороднього В. П., Крисоватого А. І., Редзюка В. В., Сопка В. В., 

Сударєва Л. О., Чернелевського Л. М. та інших. Проте, незважаючи на постійно 

зростаючий інтерес вітчизняних підприємств до процесів обліково-

аналітичного забезпечення їх взаємовідносин із наглядовими і контролюючими 

державними органами, певні питання потребують подальшого вивчення. 

Метою статті є обґрунтування необхідності створення системи обліково-

аналітичного забезпечення підприємства як інформаційної бази для 

регулювання взаємовідносин із наглядовими і  контролюючими державними 

органами, дослідження принципів управління податками і платежами на 

підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз розрахунків з бюджетом 

є важливим інструментом управління діяльністю підприємства в ринкових 

умовах. Величина платежів до бюджету має найбільшу питому вагу в 

розрахунках з фінансовою системою, вона в першу чергу залежить від 

величини одержуваного підприємством прибутку та операцій з продажу товарів 

на митній території України. 

Вирішення цих питань неможливе без здійснення фінансового аналізу:  

ретроспективного, оперативного та стратегічного аналізу стану розрахунків з 

бюджетом [4]. 

Облік, аналіз і контроль – це специфічні види управлінської роботи, які як 

функції управління є складовими загальної трудової діяльності людей у сфері 
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управління. Водночас бухгалтерський облік, контроль і аналіз є напрямками 

управління як інформаційного процесу, так і окремими підсистемами системи 

економічної інформації. У єдності двох аспектів — виду діяльності і виду 

інформації — облік, контроль і аналіз утворюють підсистеми управління. У 

системі управління облік, контроль та аналіз характеризуються як види 

діяльності, а кожний вид є самостійним родом її та видом економічної 

інформації. А це означає, що кожний із них організаційно виокремлюється в 

управлінській системі як підсистема нижчого порядку. Важливе місце названі 

підсистеми займають в управлінні процесом нарахування та сплати податків та 

інших податкових платежів суб’єктами господарювання – це основний метод 

адекватного впливу підприємства на свої взаємовідносини з державою. 

Вивчення досвіду управління процесом нарахування та сплати податків та 

інших податкових платежів на вітчизняних підприємствах дає змогу 

стверджувати, що на практиці питання залишається поза увагою. Управління 

податками і платежами має здійснюватися постійно, незалежно від рівня 

податкового навантаження. Основною метою такого управління є законодавчо 

дозволена оптимізація сум податків та платежів, що сплачуються до бюджетів 

усіх рівнів.  

Оптимізація оподаткування та податкове планування на сьогодні 

розвинулося в окремий вид послуг, що на сьогодні є одним із найбільш 

необхідних для підприємства напрямків фінансового планування. Оптимізація 

оподаткування – організаційні заходи в рамках чинного законодавства, 

пов’язані з вибором часу, місця та видів діяльності, створенням та 

супроводженням найбільш ефективних схем та договірних відносин, з метою 

збільшення грошових потоків компанії за рахунок мінімізації податкових 

платежів [3]. 

 У сучасній економічній літературі існують різні підходи до визначення 

поняття управління податками і платежами, причому більшість науковців 

ототожнюють це визначення із податковим плануванням. Згідно визначення 

Єріса Л., “податкове планування - це комплекс науково обґрунтованих і 

практично доцільних організаційно-економічних заходів платників податків, 

спрямованих на максимальне зменшення ризиків, пов’язаних із оподаткуванням 

господарської діяльності підприємств. 

Важливим аспектом ефективного  управління підприємством є не лише 

бажання максимізувати прибутки підприємства, а й поліпшити аналіз податків 

підприємства, враховувати норми податкового навантаження, прогнозувати 

платежі у бюджет на наступні періоди. [5, с.126]. В управлінні підприємства за 

чинних умов оподаткування важливо постійно здійснювати контроль за станом 

нарахування та сплати податкових платежів, а також вчасності та правильної 

оцінки планової господарської операції з погляду майбутніх податкових 

наслідків для підприємства. Таким чином, важливим елементом в податковому 

плануванні є здійснення аналізу розрахунків з бюджетом. Аналіз за  допомогою 

показників дає кількісну оцінку ефективності системи управління податкових 

платежів. До них належать:  

− рівень податкового навантаження на підприємство;  
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− рівень впливу заходів податкового планування на величину податкових 

зобов’язань підприємства. 

Для оцінки ефективності системи управління податками і платежами 

підприємство може використовувати дві групи показників:  

− показники для оцінювання податкового навантаження (сума податків, 

структура податків, коефіцієнти оподаткування доходів, витрат і прибутку);  

− показники для оцінювання ефективності податкового планування 

(загальний коефіцієнт оподаткування, коефіцієнт використання податкових 

пільг) [5, с.151]. Щоквартально підприємства на основі декларації визначають  

податкове навантаження. Після здачі підприємствами декларацій з ПДВ, 

податкові органі проводять такий самий аналіз податкового навантаження. На 

сьогодні середньогалузеве податкове навантаження з ПДВ не розраховується, 

але підприємства при аналізі орієнтуються на встановлену норму. 

Аналіз розрахунків з бюджетом здійснюється за трьома напрямками:  

1. Аналіз податків.  

2. Аналіз зборів.  

3. Аналіз мита.  

В свою чергу, аналіз податків має в своєму складі такі види аналізу:  

− Аналіз податку на додану вартість.  

− Аналіз акцизного податку.  

− Аналіз податку на прибуток.  

− Аналіз податку з доходів фізичних осіб.  

− Аналіз інших податків.  

Однією з найбільших статей доходу бюджету держави є надходження від 

сплати податку на додану вартість. Він становить п’яту частину частину від 

ціни на продукцію, що встановлена підприємством. 

Для дослідження розрахунків з бюджетом з ПДВ доцільно проводити як 

ретроспективний так і перспективний економіко-математичний аналіз. В 

першому випадку можна визначити динаміку витрат на сплату податку, 

тенденцію його розвитку, здійснити контроль за виконанням попередніх планів, 

дослідити причини відхилень від планових показників та вжити необхідні 

заходи для оптимізації даних витрат. Перспективний аналіз допоможе 

спрогнозувати стан розрахунків з ПДВ в майбутньому, скласти план витрат на 

наступні періоди та уникнути небажаних результатів. 

Для проведення аналізу розрахунків з ПДВ можна скористатися 

наступними прийомами економічного аналізу, логічна обробка інформації, 

факторний аналіз (детермінований (функціональний) і стохастичний 

(кореляційний)), способи оптимізаційного вирішення економічних завдань. 

Розглянемо можливість застосування методів логічної обробки інформації 

для аналізу розрахунків з ПДВ. Логічна обробка інформації передбачає 

отримання висновків без проведення значних розрахунків та знаходження 

складних коефіцієнтів. Одним із видів логічної обробки даних є порівняння 

показників отриманих в різні періоди діяльності (планових з фактичними, 

поточних з минулорічними тощо). Таке порівняння дозволяє керівнику та 



 

313 

 

податковим органам прослідкувати динаміку сплати податків та зборів, 

визначити абсолютні, відносні та структурні показники розрахунків з ПДВ. 

Наступним видом логічної обробки даних є табличне або графічне подання 

аналітичної інформації. Дані методичні прийоми дозволяють унаочнити 

інформацію, спростити її сприйняття, полегшити проведення аналітичних 

робіт. 

Методику аналізу розрахунків з бюджетом можна представити такими 

послідовними етапами. 

Перший етап — збір інформації необхідної для аналізу. Джерелами 

інформації для аналізу розрахунків з ПДВ є первинна документація 

бухгалтерського обліку, планові розрахунки на поточний період, аналітичні 

таблиці минулих періодів, облікові регістри, звітність, акти звірок даних з 

податковими органами, банківськими установами, контрагентами 

підприємства. Для аналізу розрахунків з ПДВ актуальною є інформація 

поточного та минулих періодів. Зокрема для розрахунку показників динаміки 

доцільно отримати інформацію за як можна більший період діяльності 

підприємства. На даному етапі отриману інформацію необхідно 

систематизувати, обробити і оформити в зручну для аналізу форму. Такими 

формами найчастіше виступають аналітичні таблиці, які містять згруповані 

дані. Вони полегшують сприйняття інформації та сприяють підвищенню 

ефективності процесу аналізу. 

На другому етапі проводять порівняння показників за різні періоди 

діяльності: планових з фактичними, фактичних з минулорічними тощо. Якщо 

досліджується група підприємств, то порівнюються також аналогічні показники 

різних підприємств, найбільші і найменші значення показників у групі. Таке 

порівняння дає змогу визначити тенденції розвитку економічних процесів, 

визначити шляхи поліпшення діяльності підприємства відносно конкурентів. 

Порівняння може бути горизонтальне, вертикальне, трендове, одновимірне, 

багатовимірне. Горизонтальний порівняльний аналіз використовують для 

визначення абсолютних і відносних відхилень значень фактичного показника 

від планового, показника попереднього чи базового періоду, середнього рівня 

чи аналогічного показника конкурентів. На даному етапі необхідно визначити 

систему показників, які характеризують напрям та інтенсивність зміни явища в 

часі, а саме: відсоток виконання плану, темп росту та темп приросту витрат на 

платежі до бюджету. 

Вертикальний порівняльний аналіз дозволяє визначити структуру 

економічних явищ і процесів - частку складових у значенні загального 

показника, співвідношення частин цілого між собою. 

Трендовий порівняльний аналіз дозволяє вивчити відносні темпи росту і 

приросту показників за певний період до рівня базового періоду, тобто при 

дослідженні рядів динаміки. 

При одновимірному порівняльному аналізі проводять зіставлення за одним 

або декількома показниками певного підприємства чи декількох підприємств за 

одним показником. Наприклад, порівнюють величину всіх податків, зборів та 

інших платежів підприємства між собою. 
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Перспективним в аналізі податків є визначення відхилення податкового 

навантаження у звітному році в порівнянні із попереднім періодом.  

У ході аналізу динаміки сплати платежів до бюджету відображається, як з 

кожним роком змінюються абсолютні та відносні суми сплати. Ретельний 

аналіз податків дає змогу прийняти своєчасні управлінські рішення та посилити 

контроль за сплатою основних податків [5, с.129-133].  

Податки впливають на стан основних фінансових показників, зокрема 

показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, ділової 

активності, показники рентабельності. Зміни, які відбуваються у динаміці 

структури і складі витрат у собівартості продукції залежать від змін величини 

податків у собівартості продукції.  

Висновки. Аналіз розрахунків з бюджетом є важливим інструментом 

управління діяльністю підприємства в ринкових умовах. В умовах 

стандартизації та гармонізації обліку і звітності необхідним є удосконалення 

оперативного, ретроспективного і стратегічного аналізу розрахунків з 

бюджетом на підприємствах з використанням організаційно-інформаційної 

моделі. Побудова податкової стратегії підприємства передбачає розробку 

податкової політики, податкове планування та аналіз результатів його 

впровадження.  
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статтi розглянуто основні етапи податкової політики. Визначено роль та 

місце податкової культури у розвитку підприємства в цілому, та вплив на 

процес оподаткування, зокрема. Розглянуто процес формування і розвитку 

податкової політики, який  має ряд особливостей.   

Ключовi слова: податки, податкова політика, податкова культура, 

оподаткування підприємств, податкові пільги.  

Постановка проблеми. Існуюча система стратегічного планування на 

вітчизняних підприємствах у своєму розвитку досі орієнтується на стандарти, 

принципи, цінності, які притаманні пострадянському суспільсту, що формує 

такі проблеми сьогодення, як неринкові механізми регулювання економіки, 

тіньова економіка, невідповідність прийнятих управлінських рішень та 

практичним діям. Основою сучасного розвитку підприємств має стати стратегія 

розвитку, орієнтоване на довгострокову перспективу на засадах податкової 

політики підприємства. 

Цiллю статтi є дослідження механізму формування податкової політики 

підприємства. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Податкова політика 

підприємства розглядалася вітчизняними вченими через податкове 

навантаження у наукових працях І. В. Алєксєєва, Н. В. Афанасєвої,  В. Г. 

Бикової,  І. О. Бланка,А. Б. Гончарука,  Ф. В. Горбоноса, Т. О. Дуліка, А. Г. 

Загороднього,  Т. А. Козенкової, Й. М. Петровича, А. М. Поддєрьогіна, Є. К. 

Пирожака, К. О. Машевської, Л. А. Янковської та ін. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Сьогодні формування 

податкової політики на підприємствах є важливим та необхідним етапом 

розвитку підприємства у ринкових умовах. Разом з тим існує низка передумов, 

які необхідно враховувати: 

1) у суб’єктів господарювання достатньо високий рівень переконання в 

необхідності максимізації прибутку та мінімізації суми податкових платежів; 

2) відсутність стратегічного бачення розвитку підприємства та ринкових 

відносин, що побудовані на таких принципах податкової поведінки платників 

податків. 

Так, Є. М. Руденко у процесі розробки податкової політики виділяє такі 

основні етапи: 

1. Дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства та 

наявних механізмів сплати податків; аналіз поточної ситуації зі сплати 

податків, наявність заборгованості перед бюджетом, її термін, оцінка 

можливостей погашення. 

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва та 

можливості зниження оподаткування; виділення пріоритетних галузей чи видів 

продукції; аналіз можливостей зниження оподаткування в цих галузях. Як 
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відомо, розмір сплати більшості податків визначається обсягами діяльності. 

Також необхідно ретельно проаналізувати виробничу стратегію підприємства 

на предмет можливості зниження обсягів оподаткування. 

3. Розробка альтернатив сплати податків, складання податкового 

календаря, оцінка можливостей застосування податкових пільг; порівняння 

економії від застосування кожного з варіантів з витратами, які він тягне за 

собою. 

4. Вибір оптимальної схеми оподаткування з позицій мінімізації 

податкових платежів та покращення фінансового стану. 

5. Пошук можливостей відтермінування податкових платежів законним 

шляхом на максимально тривалий термін. 

6. Контроль за виконанням податкової політики та оперативне її 

коригування у процесі фінансового оздоровлення; контроль за своєчасністю 

нарахування податків та їх вчасною сплатою. 

7. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості 

підприємства та досягнення мети санації. Для оцінки ефективності податкової 

політики варто застосовувати загальновідомі показники для оцінки податкового 

навантаження на підприємство до та після здійснення заходів оптимізації 

податкової політики та податкового планування. 

Т.О.Мулик вважає, що шлях формування на підприємстві ефективної 

системи податкової політики через вирішення проблеми оптимізації 

податкових платежів з метою збільшення прибутку вирішується. Формування 

податкової політики на підприємстві рекомендує здійснювати наступними 

етапами: 

1. Визначення напрямів господарської діяльності, які дозволяють 

мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок оподаткування. З 

метою стимулювання розвитку окремих видів діяльності держава диференціює 

ставки оподаткування прибутку. Формуючи напрями та обсяги господарської 

діяльності, можна вже на цьому етапі мінімізувати майбутні податкові платежі. 

2. Виявлення можливостей зменшення бази оподаткування за рахунок 

прямих податкових пільг. Податкові пільги надаються зазвичай в таких 

основних формах: 

а) зменшення розмірів ставок оподаткування; б) надання податкового 

кредиту; 

в) часткове або повне звільнення від сплати окремих податків. 

3. Врахування непрямих податкових пільг. Склад непрямих податкових 

пільг визначається всіма можливостями зменшення бази оподаткування в 

розрізі окремих груп податків. Для групи податків, які відносяться на 

собівартість продукції, такі можливості досягаються перш за все за рахунок 

зменшення фонду споживання. Для групи податків, які включаються у ціну, 

основні резерви знаходяться в умілому маневруванні цінами реалізації і 

асортиментом продукції. Для групи податків, які сплачуються за рахунок 

прибутку, основні можливості знаходяться у віднесенні окремих поточних 

затрат на собівартість продукції. 

4. Врахування регіональних особливостей. Формування ефективної 
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податкової політики безпосередньо пов’язане з регіональною диверсифікацією 

діяльності підприємств з метою використання податкових переваг окремих 

територій [3]. 

Слід визначити, що в сучасних умовах існує низький рівень податкової 

довіри населення. «Укорінення норм і механізмів поведінки, які відтворюють 

дефіцит довіри, можна розглядати як інституційну пастку» [4]. Тобто наявним є 

слабкий зворотній зв’язок між платником податків і державою, що знижує 

ефективність впровадження податкової культури як складової податкової 

політики. 

Унаслідок цього, з одного боку, держава втрачає додаткові надходження, з 

іншого – зростають трансакційні витрати підприємства [6]. 

Формування податкової політики тісно пов’язане з корпоративною 

культурою підприємства. На Заході корпоративна культура та її компоненти – 

річ звичайна, давно викохана. На неї робили ставку і в періоди кризи, і в часи 

процвітання. Від того, що кожен працівник на колективній вечірці може 

запросто випити чарку з керівником компанії, звісно, її прибутки негайно не 

зростуть. Зате персонал почувається захищеним і готовим віддати останню 

сорочку за свою організацію. Так, наприклад, було, коли до банкрутства дійшла 

одна з американських авіаційних компаній «Дельта ерлайнз». Її 24 тисячі 

працівників за власною ініціативою внесли по 30 тисяч доларів і купили кілька 

літаків, щоб зберегти свою компанію. На запитання, чому вони так зробили, 

люди відповідали: компанія завжди добре ставилася до мене і моєї сім´ї, і я не 

хочу, щоб вона збанкрутіла. Ще на початку розвитку монополій, коли 

засновник найбільшої автомобільної корпорації Форд вітався за руку зі своїми 

робітниками, поздоровляв їх із сімейними святами, він закладав на своїх 

заводах ту саму культуру, до якої не можна доторкнутися, але плоди якої були 

матеріальними, бо сприяли збільшенню прибутків компанії.  

Старегія розвитку підприємства та його податкова політика передбачають 

наяність спільної місії, адже якщо ці інституції управління підприємства будуть 

підпорядковані різним цілям, то необхідних результату не буде досягнуто. 

Цінності на норми, що є фундаментом для останньої, будуть закладені для 

іншої. Ядро податкової політики складає корпоративна культура, а податкова 

культура організації є вторинною. Оскільки основу податкової політики 

становлять базові цінності організації, яку підтримують більшість керівників 

організації. 

Без сформованих та документально зазначених цінностей розвитку 

підприємства неможливо формувати зважену податкову політику, адже мета 

отримання максимального прибутку в поточному періоді ініціює скористатися 

недостатньо роз’ясненими нормами законодавства, без сутнісної причини з 

метою збільшення прибутку. 

Розглядати основну мету підприємства як отримання прибутку – це 

пережитки попередньої епохи. ХХІ століття ставить нові вимоги до 

підприємницької діяльності. Це ціль, спосіб, принципи, методи та інші 

інструменти що є в розпорядженні суб’єкта господарювання у вільному 

доступі. Адже, підприємство – це перш за все люди які там працюють, а кожен 
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з них несе в собі перну культуру і усвідомлення цінностей, які і формують 

культуру підприємства зокрема, і культуру економіки в цілому. 

Формування податкової культури є новим для підприємств, однак для 

цього процесу характерними будуть загальні принципи щодо здійснення 

господарської діяльності цього підприємства. З яких ключовими для податкової 

політики намибули виділено три: прозорості, відповідальності та єдності. 

Закладена корпоративна місія, принципи, цінності у формуванні 

податковою культури дитують правила для податкової дисципліни на 

підприємстві. 

Приймаючи рішення про податкову культуру підприємства, насамперед 

визначають стратегічний напрям діяльності та зміну філософії ведення 

підприємницької діяльності. При цьому важливого значення набувають: 

- визначення місії підприємства (наприклад, служити суспільству і 

споживачам, формувати ефективну економіку, підвищити соціальний рівень 

працівників); 

- фундаментальні цілі підприємства (наприклад, випуск інноваційної 

продукції, впровадження екологічно чистих методів виробництва, підвищення 

іміджу підприємства та його ринкової вартості); 

- кодексу поведінки працівника – дотримання закону – золоте правило 

ведення бізнесу, неточності закону    – необхідно трактувати з точки зору 

розумності та об’єктивності; довіра і висока відповідальність за прийняті 

рішення. Формування податкової культури, як і будь-яке управлінське 

рішення, повинне розроблятися вищим керівництвом підприємства. 

Податкова культура повинна відображати корпоративну місію, що 

закладена у стратегії розвитку підприємства. Як і стратегія розвитку може бути 

побудована на корпоративній місії податкової культури. 

Податкову дисципліну та податкову культуру поєднують спільні правила, 

яких повинне дотримуватися підприємство у цих аспектах своєї діяльності. 

Принципи податкової політики, що описані в розділі 1, а саме єдності, 

прозорості та відповідальності, мають стати характерними і для 

корпоративного податкового менеджменту, вони можуть спричинити опір 

персоналу та несприйняття. Адже ведення бізнесу в Україні сьогодні керується 

зовсім іншими правилами. 

Процес формування і розвитку податкової політики має свої особливості: 

1) якщо підприємство вже функціонує, то податкова політика вже існує на 

неформальному рівні: ціль, цінності, мета, традиції, звичаї, ставлення до 

податкового законодавства, ринкового середовища та працівників. Тому зміна 

податкової культури – тривалий процес і вимагає розуміння його природи; 

2) податкова політика може бути не сприйнята акціонерами та 

керівниками, що зацікавлені в отриманні швидкого прибутку. Відтак має бути 

розуміння формування цим ринкового середовища для ведення бізнесу через 5-

10 років. 

Для ефективного формування податкової політики на підприємстві, яка б 

відображала стратегічні цілі його необхідно розробити план заходів, що будуть 

враховувати особливості нововведення на підприємстві. 
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1. Нововведення щодо податкової політики є стратегічним рішенням, тому 

повинне заздалегідь обговорюватися на загальних зборах акціонерів і бути 

доведене до всіх її учасників. 

2. На сучасних підприємствах сформована корпоративна культура повинна 

орієнтувати персонал на постійне навчання, ротацію, внесення 

раціоналізаторських пропозицій, підвищення кваліфікації, що обумовлюється 

стрімким зростанням інноваційних процесів та змінами ринкових умов, тощо. 

Це вимагає від системи управління персоналом організації відповідних курсів, 

тренінгових програм, семінарів, тощо. Крім того, оскільки формування і 

розвиток корпоративної культури є нововведенням, то необхідна відповідна 

робота з персоналом для адаптації його до змін. 

3. Успішна реалізація процесу формування податкової політики вимагає 

постійного навчання персоналу, удосконалення його навиків, урахування змін 

законодавства та стратегічних цілей розвитку держави, адже вони знаходять 

своє відображення у політиці стимулювання розвитку бізнесу через 

інструменти ринкового регулювання, в тому числі в Податковому Кодексі. 

Оскільи, формування податкової політики на підприємстві це завдання 

управлінського характеру, то суб’єктами виконання є загальні збори акціонерів, 

керівники вищої та середньої ланки підприємства. Їх обов’язки в процесі 

формування податкової політики та основні мотиваційні фоктори зазначені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1.  Процес формування податкової політики на підприємстві. 

Категорія 

працівників 

Обов’язки в процесі формування 

податкової політики 

Основні мотиваційні 

фактори 

1 2 3 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Прийняття рішення щодо стратегії 

розвитку підприємства та зваженої 

податкової політики підприємства 

Поліпшення іміджу і 

репутації. 

Підвищення ринкової 

вартості підприємства 

Керівники 

вищої ланки 

Забезпечення реалізації податкової 

політики та стратегії розвитку 

відповідальними кадрами; делегування 

повноважень і відповідальності. 

Підвищення довіри з боку 

працівників, клієнтів та 

партнерів. 

Формування інвестиційного 

ресурсу з поточних витрат 

підприємства 

Керівники 

середньої 

ланки 

Ретельне дотримання запроваджених 

принципів, норм податкової політики та 

цінностей підприємства. Контроль за 

дотриманням податкової дисципліни 

працівниками. 

Стимулювання удосконалення, 

навчання та підвищення кваліфікації 

працівників. 

Поліпшення психологічного 

клімату; посилення єдності, 

прозорості, швидкості 

прийняття рішень; 

підвищення рівня 

кваліфікації. 
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Для успішної реалізації стратегії підприємства на засадах зваженої 

податкової політики розроблена послідовність підвищення податкової культури 

та податкової дисципліни. 

Необхідно прийняти управлінське рішення із зазначення позиції 

підприємства щодо формування податкової культури та податкової дисципліни 

в установчих документах – це дозволить цітко окреслити позицію підприємства 

щодо ведення господарської діяльності. 

Наступним етапом буде розробка положення щодо податкової політики з 

розділами про податкову культуру та податкову дисципліну на підприємстві – 

це дасть можливість зафіксувати мету, ціль, правила та принципи податкової 

політики та її складових. 

Для поширення інформації про податкову дисципліну необхідно донести 

до всіх працівників основні її засади, ознайомити з положенням щодо 

податкової політики, розтлумачення мети, завдання та наслідків для 

підприємства недотримання його норм та проводити постійне навчання та 

перепідготовка працівників. 

Реалізація зазначених заходів необхідна для зміни ставлення керівників 

структурних підрозділів підприємства до податкової політики, а отже, і зміни 

ефективності управлінських рішень, що приймаються на основі таких суджень. 

Це потребує роз’яснення змісту податкової політики, із зазначенням в 

установчих документах, чіткого дотримання правил, інструкцій та положень, 

розроблених у сфері податкової політики, податкової культури та податкової 

дисципліни як її складових. 

Впровадження додаткової дисципліни на підприємстві дозволить уникнути 

непередбачених витрат, підвищити фінансову грамотності та дисципліну, 

оптимізує джерела фінансування діяльності та розвитку підприємства, 

забезпечить порядок та прозорість фінансових потоків. 

Важливим є аналіз досвіду інших країн у сфері податкової політики. 

Прикладом високої податкової культури є США, де податкова дисципліна 

настільки глибоко вкорінена у свідомості кожного американця, що складається 

враження про її генетичне закріплення. Принцип неминучості та добровільності 

міцно закріпився у свідомості платників податків та інших розвинених країн. 

Наприклад, у Нідерландах добровільність сплати податків сягає 97% [2]. 

Це ще раз підкреслює необхідність та правильність ведення підприємством 

зваженої податкової політики. Економіст і практик Ф. Руссо вважає: «Люди в 

нашій країні все-таки повинні переглянути свої підходи до сплати податків і 

бути більш чесними з державою. Українцям потрібно взяти до уваги те, що 

сплата податків – це правильний крок. Оскільки ми знаходимося в 

економічному суспільстві, де послуги мають свою ціну. А держава утримує 

школи, лікарні, правоохоронні органи і багато іншого. Але населення не хоче 

платити податки, а потім дивується чому не відремонтовані дороги. Люди 

повинні платити стільки, скільки цього потребує закон» [1, с. 30]. 

На підприємстві необхідне створення цивілізованої податкової системи в 

основі якої лежить податкова культура. Це неможливо без зміни ставлення, що 

склалося в суспільстві до ухиляння від сплати податків, без законодавчого 
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припинення розповсюдження через засоби масової інформації, Інтернет, 

видавництва та інші джерела матеріалів, що пропагують схеми ухилення від 

сплати податків і ліберальне ставлення до такого роду діяльності. 

Єдиним правильним управлінським рішення у сфері податкової політики 

підприємства буде чітке дотримання законних актів, норм та нормативів, чим 

забезпечити використання зваженої податкової політики,  запровадження 

практики податкової культури та податкової дисципліни на підприємстві та 

формування позитивного його іміджу. 

Як зазначив один з відомих управлінців Дж. Коллінз, говорячи про 

проведення змін, доречно порівнювати цю роботу з ефектом махового колеса. 

Воно встановлено на вертикальній осі, діаметр його дорівнює 30 метрів, 

товщина 3 метри, вага – 25 тонн. І таке колесо треба запустити, хоч здається, 

що це зробити неможливо. Нарешті, штовхаючи колесо, вам вдається його 

зрушити на кілька сантиметрів, потім ще трохи. І, нарешті, колесо обернулося. 

Ви продовжуєте штовхати колесо, і воно починає обертатися – спочатку 

потихеньку, потім дедалі швидше. Згодом воно починає обертатися за інерцією, 

і вже не треба докладати до цього великих зусиль. Ви досягли успіху, 

зрушивши колесо і примусивши його самостійно обертатися, але слід думати 

про те, як закріпити цей рух і як його розвинути, бо він може й зупинитися [5]. 

Висновок. З вище сказаного слід зробити висновки, що результат від 

провадження заходів податкової культури та дисципліни неодмінно буде, за 

умови якщо їх будуть дотримуватися всі суб’єкти економічних відносин, а для 

одержання позитивних результатів необхідний достатньо тривалий проміжок 

часу. Він забезпечить впровадження в економіку нових ринкових правил 

ведення підприємницької діяльності. 

Отже, податкова політика підприємства формується і закріплюється 

документально із зазначенням цінностей розвитку підприємства. Розглядати 

основну мету підприємства як отримання прибутку – це пережитки попередньої 

епохи. ХХІ століття ставить нові вимоги до підприємницької діяльності. Це 

ціль, спосіб, принципи, методи та інші інструменти що є в розпорядженні 

суб’єкта господарювання у вільному доступі. Адже, підприємство – це перш за 

все люди які там працюють, а кожен з них несе в собі перну культуру і 

усвідомлення цінностей, які і формують культуру підприємства зокрема, і 

культуру економіки в цілому. 

Слід підкреслити, що одержання економічного ефекту від реалізації 

стратегії розвитку на засадах податкової політики перебуває у площині 

трансформації поточних витрат у капітальні інвестиції, розвиток підприємства, 

ринку, технологій, зменшення часу на прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень, прозорості фінансових потоків, фінансовій грамотності працівників та 

керівників підприємства, зменшенні прихованих витрат, підвищення іміджу 

підприємства, корпоративної культури, що неодмінно приведе до збільшення 

ринкової вартості підприємства. 
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У статті розглянуто стан та основні тенденції розвитку страхового ринку в 

Україні за 2015-2017 роки. Встановлено, що ринок страхових послуг є другим 

за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків в Україні. 

Досліджено тенденції зміни основних показників діяльності страхового ринку, 

зокрема щодо кількості укладених договорів страхування, страхових премій та 

страхових виплат, перестрахування, страхових резервів, активів страховиків 
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Постановка проблеми. Страховий ринок є важливою складовою розвитку 

національної економіки будь-якої країни. Держава завжди зацікавлена у 

розвитку фінансових ринків загалом та ринку фінансових послуг зокрема, на 

якому одними з основних учасників виступають страхові компанії. Саме ці 

установи мають змогу перетворювати тимчасово вільні кошти фізичних та 

юридичних осіб у інвестиційні ресурси, які необхідні економіці, що 

розвивається. Діяльність страховиків має досить важливу позитивну рису, 

оскільки серед інших типів фінансових посередників їх можна віднести до 

установ, яким притаманна можливість продукувати, насамперед, довгострокові 

інвестиційні ресурси, дефіцит яких спостерігається в українській економіці 

протягом фактично всіх років незалежності нашої держави. Така ситуація 

призводить до підвищення рівня відсоткових ставок за такими коштами, що 

значно ускладнює реалізацію саме довгострокових інвестиційних проектів. 

Метою статті є дослідження стану розвитку ринку страхових послуг, 

вивчення негативних чинників, які стримують його розвиток та можливих 

http://socrates.vsau.org/repository/
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варіантів їх усунення, а також прогнозування напрямків розвитку страхового 

ринку України. 

Страховий ринок – особлива сфера грошових відносин, де об’єктом 

купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий захист, формується 

пропозиція і попит на неї [1]. Учасниками страхового ринку є страхувальники, 

застраховані, вигодо набувачі, страховики, перестраховики, товариства 

взаємного страхування, страхові та перестрахові брокери, страхові агенти, 

актуарії, аварійні комісари, а також професійні об’єднання страховиків, 

страхових посередників та інших учасників страхового ринку [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вітчизняних і зарубіжних 

спеціалістів та учених, які займаються дослідженнями системи страхування 

належать: Базилевич В.Д., Базилевич К.С. , Вовчак О.Д., Осадець С.С. , крім 

того, дану проблему досліджують молоді науковці Акіменко А., Музика О.М., 

Клімович Т.А., Демченко Л.І., Цьома С.С. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі багато проблем страхового 

ринку залишаються не вирішені. Як наслідок, страховий ринок не забезпечує 

потреб суспільства в сучасних страхових послугах. На ринку існують страхові 

компанії, які практикують демпінг, не забезпечуючи при цьому виконання 

взятих на себе зобов’язань, прикриваючись недостовірною звітністю, яка не дає 

змоги оцінити реальний фінансовий стан таких страховиків, що спотворює 

можливість споживача зробити усвідомлений вибір. 

Сучасний етап розвитку страхових відносин в Україні характеризується 

швидким зростанням кількості страхових компаній, а відповідно, й високою 

конкуренцією. Це все відбувається в умовах низького реального попиту 

населення на страхові послуги. На сьогоднішній день на ринку страхування 

України працює понад 400 компаній, тоді як попит на страховому ринку можна 

вважати майже негативним або нульовим.  

Таблиця 1. Основні показники діяльності страхових компаній в 

Україні   за 2013-2017 рр. 
 

Показник 

 

2013 р. 

 

2014 р. 

 

2015 р. 

 

2016 р. 

 

2017 р. 
Темп 

приросту 

2015/2011, 

% 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових 

резервів 
11179,3 12577,6 14435,7 15828,0 18376,3 64,4 

– резерви зі страхування життя 2663,8 3222,6 3845,8 5306,0 6889,3 158,6 

– технічні резерви 8515,5 9355,0 10589,9 10522,0 11487,0 34,9 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків (згідно з 

формою 1 (П(С)БО 2)) 
48122,7 56224,7 66387,5 70261,2 60729,1 26,2 

Активи, визначені ст. 31 Закону 

України «Про страхування» для 

представлення коштів страхових 

резервів 

 

28642,4 

 

48831,5 

 

37914,0 

 

40530,1 

 

36418,8 

 

27,2 

Обсяг сплачених статутних капіталів 14091,8 14579,0 15232,5 15120,9 14474,8 2,7 
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Нині страховий ринок в Україні є одним з сегментів ринку фінансових 

послуг, що динамічно розвивається. У цілому стан страхового ринку свідчить 

про значний його потенціал і перспективи подальшого зростання, зокрема: 

-         зростання кількості видів обов'язкового страхування; 

-         податкові переваги порівняно з іншими секторами економіки; 

-         висока прибутковість страхових компаній; 

-         зростання доходів населення; 

-         значна кількість потенційних споживачів страхових послуг; 

-         бажання Україні увійти в європейський простір [3]. 
 

Таблиця 2. Страхові премії та їх частки у ВВП за 2011-2015 рр. 

 

Показник 

 

2
0
1
3
 р

. 

 

2
0
1
4
р

. 

 

2
0
1
5
 р

. 

 

2
0
1
6
 р

. 

 

2
0
1
7
 р

. 

Абсолютне 

відхилення 

Нормативне 

значення 

проникнення 

страхування, 

% 

2017/ 

2013 

2017/ 

2013 

Валові страхові премії, 

млрд. грн. 
22,7 21,5 28,7 26,8 29,7 7,0 2,9 8-12 

ВВП, млрд. грн. 1316,6 1408,9 1454,9 1566,7 1979,5 662,9 412,8  

Частка валових стра- 

хових премій 

у ВВП, % 

 

1,7 

 

1,5 

 

2 

 

1,7 

 

1,5 

 

-0,2 

 

-0,2 

 

 

Найменш розвиненими і такими, що на сьогодні становлять потенційні 

перспективи розвитку страхового ринку в Україні, є такі сегменти: 

-  страхування промислових ризиків, яке у розвинених країнах досягає 90-95%; 

-   страхування вантажів (у розвинених країнах цей показник сягає 95-98 %); 

-   страхування життя, питома вага якого у загальному обсязі страхового ринку 

в Євросоюзі досягла 60 % (в Україні лише 2,09 %); 

-  страхування ядерних ризиків та втрат від стихійних лих; 

-   медичне страхування [3]. 

          Страховий ринок України зростає як за розміром, так і за складністю. 

Середньорічний темп зростання страхових премій протягом останніх трьох 

років склав 42%. Крім того, багато позитивних зрушень було в сфері 

законодавства та регулювання, що сприяло прискоренню зростання страхового 

сектора. Але, незважаючи на бурхливий розвиток, страховий ринок все ще має 

низку актуальних проблем, які потребують негайного вирішення, існує значна 

потреба в подальшому його вдосконаленні. Слід зазначити, що страхування 

життя в Україні і досі перебуває на етапі становлення. Надходження страхових 

премій зі страхування життя складають біля 3 млн. дол. США, що становить 

0,5% всіх страховий премій. В більшості економічно розвинених країн вони 

становлять більше 60%. Відповідно, рівень поширення страхування життя 

складає лише 0,01% — зовсім незвичну частину порівняно з 3,06% в 

Німеччині або 1,04% в Польщі. Аналіз показників покриття страхуванням 

також свідчить про порівняно низький рівень розвитку страхування в 

Україні [4]. 
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         Проведений аналіз страхового ринку за 2017 р. по видах страхування 

свідчить про приріст валових та чистих страхових премій у страхуванні життя, 

добровільного особистого страхування, окремих видах майнового страхування, 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ на відміну від попереднього року. 

        Варто зазначити стабільну динаміку зростання активів страхових компаній 

у 2013– 2017 роках. У 2017 році загальний обсяг активів становив майже 66,39 

млрд грн, що більше ніж на 10,00 млрд грн показника 2015 року та більше ніж у 

6 разів перевищує аналогічний показник 2014 року. Зазначимо, що на фоні 

досить незначного зростання валових страхових премій у післякризовий період 

для активів страхових компаній характерним є досить жваве нарощення їх 

обсягів у 2015–2017 роках. Зокрема, при перевищенні у 2017 році валових 

страхових премій 2013 року на 4,65 млрд грн, активи за цей період збільшилися 

більше ніж на 24,00 млрд грн, що свідчить про внесення власних коштів 

страховиками у розвиток своєї діяльності. Найзначнішими темпами активи 

страхових компаній зростали у 2013, 2014, 2015 та 2016 роках. Найбільше 

підвищення спостерігаємо у 2017 році. 

              Варто зазначити, що фінансово-економічна криза досить серйозно 

загальмувала розвиток страхового ринку та вплинула на темпи його зростання. 

Зокрема, у докризовий період зростання обсягів активів відбувалося швидшими 

темпами. Для того, щоб зазначений показник зріс на 20,00 млрд грн, 

страховому ринку необхідно було витратити три роки (2014–2017 роки), у 

післякризовий період, щоб наростити обсяги активів на аналогічну суму, вже 

необхідно було витратити п’ять років. Також зазначимо, що у 2015 році взагалі 

спостерігаємо виключно номінальне зростання активів страхових компаній, яке 

становило всього 40,00 млн грн. 

        Проаналізуємо обсяги страхових резервів, що сформовані страховими 

компаніями в Україні у 2013–2017 роках. Взагалі, страхові резерви 

утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових 

сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 

(перестрахування) і визначаються станом на кожний день. На риснаведено 

інформацію про обсяги страхових резервів у 2013–2017 роках. 

         З урахуванням проведеного аналізу сучасного стану функціонування 

страхового ринку в Україні, можна виділити такі основні проблеми, що 

систематизовані. Зазначимо, що нами всі ідентифіковані проблеми було 

розподілено на три основні групи. До першої групи ми віднесли проблеми, які є 

загальними стосовно страхових компаній і впливають одночасно на значну 

кількість різних підприємств, організацій, і в тому числі страхові установи.   

      Особливу увагу вважаємо за доцільне зупинити на важливості макро- 

економічної стабільності для подальшого розвитку страхового ринку. На наше 

переконання, означений фактор є першочерговим і без забезпечення стабільних 

показників розвитку економіки країни, неможливо створити передумови для 

розвитку як фінансового ринку, так і страхового як його окремої складової. 

Помірний рівень інфляції, стабільність національної валюти є, безперечно, 

важливими з позиції розвитку всієї країни, у тому числі і страхових компаній.  
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Рисунок 1. – Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку 

Цілком погоджуємося з думкою Т.В. Яворської щодо важливості 

ефективно діючого валютного законодавства. Зокрема, науковець зазначає: 

«особливий вплив валютне регулювання здійснює на перестрахове 

підприємництво. 

           Падіння курсу національної грошової одиниці, її девальвація негативно 

впливають на страхове підприємництво, зокрема: істотне подорожчання 

іноземної валюти приводить до зростання вартості страхових послуг, особливо 

страхових медичних послуг, страхових автотранспортних послуг, впливає на 

обсяги страхових премій з авіаційного страхування; девальвація гривні сприяє 
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тому, що страхові компанії недоплачують суми страхового відшкодування за 

окремими договорами страхування, наприклад, каско страхування; різкі курсові 

коливання на валютному ринку позначаються на зростанні збитковості та зни- 

женні платоспроможності страхових компаній, особливо страхових компаній 

життя (страхові компанії життя зобов’язані формувати страхові резерви в тій 

валюті, у якій несуть відповідальність перед страхувальниками і тому вимушені 

купувати вільноконвертовану валюту, бо страхові премії переважно сплачуються 

у гривнях)» 

Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового 

ринку України необхідно здійснити ряд першочергових заходів: 

1.     підвищити захист споживачів страхових послуг; 

2.     збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність 

національного страхового ринку; 

3.     підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку .Отже, 

страховий ринок України вже пройшов стадію формування і знаходиться на 

етапі розвитку. Він набув певного рівня розвитку, але не став реальним 

чинником стабільності і за своїми характеристиками не відповідає завданням 

випереджального розвитку української економіки та тенденціям світових 

страхових ринків. Це зумовлює його суттєве відставання у глобальному процесі 

формування світової фінансової системи. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ В 

КРИЗОВИХ УМОВАХ 

Здійснено огляд та узагальнення основних методів фінансового аналізу 

господарської діяльності банку, що наведені у публікаціях зарубіжних і 

вітчизняних науковців, на основі яких запропоновані шляхи удосконалення 

механізму оцінки фінансового стану банку в кризових умовах. 

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова криза, інтегральний показник, 

фінансова стійкість, ризик-менеджмент. 
Дослідження методів оцінки та управління фінансовим станом банку є 

найбільш актуальним питанням в сучасних мінливих реаліях, коли ситуація 

вимагає негайного прийняття ефективних управлінських рішень, впровадження 

яких дозволить забезпечити стабільність розвитку кожної окремої банківської 

установи, підвищити рівень її стійкості, а отже, і рівень конкурентоздатності 

банківської системи України взагалі. 

Дослідженням оцінки фінансового стану банків значну увагу приділили 

такі зарубіжні науковці, як Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер,П. С. Роуз, Дж. 

Сінки, Г. С. Панова, Ю. С. Масленченков, О. Б. Ширінська,Л. В. Давидова. 

Даним аспектам приділяли увагу й вітчизняні вчені, зокрема О. Д. Вовчак, О. В. 

Дзюблюк, В. П. Пантелєєв, С. П. Халява, І. Є. Склеповий.  

Наслідки сучасної фінансової кризи підтвердили тезу про необхідність 

подальшого удосконалення методик оцінки фінансового стану банку. У першу 

чергу це пов`язано з непрогнозованим збільшенням розмірів банківських 

ризиків у період значних змін чинників зовнішнього середовища. Через те у 

сучасному фінансовому аналізі банківської діяльності рекомендується 

враховувати стан та ефективність системи-ризик менеджменту банку. 

В умовах нестабільності світового фінансового ринку об’єктивна та 

оперативна оцінка фінансового стану банківської системи регулюючими 

органами країни з метою зменшення або нівелювання можливих ризиків 

набуває особливої актуальності. У процесі реалізації стратегічного управління 

банківською системою, як основним елементом фінансового сектору, 

пріоритетним завданням виступає удосконалення оцінки фінансового стану з 

урахуванням умов існуючого зовнішнього середовища та внутрішніх 

економічних особливостей. 

В сучасних економічних умовах найбільш поширеними інструментами 

фінансової оцінки діяльності та стану банку є рейтингова модель і 

коефіцієнтний аналіз. До розповсюдженої рейтингової моделі, які 

використовуються у вітчизняній банківській практиці, можна віднести 

американську систему CAMELS, основний принцип формування якої полягає у 

визначенні стану конкретного учасника ринку серед позицій йому подібних за 

допомогою, у певний спосіб обробленої, інформації.Така система допомагає 
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визначати банки, фінансовий стан, операції або менеджмент яких мають 

недоліки, що здатні призвести до банкрутства (табл. 1). 

Таблиця 1. Параметри системи CAMELS[2, c. 329] 
Назва параметра Характеристика параметра 

C   Capital 

adequacy  

достатність 

капіталу  

Визначає достатність капіталу для покриття 

ризикованих відкритих позицій 

А  Asset quality  якість активів  Визначає ступінь ризикованості активів банку 

М   Management   менеджмент   Оцінює якість банківського менеджменту на 

основі оцінки всієї фінансової звітності і 

визначення результатів діяльності  

Е Earnings надходження Визначає достатність доходів для майбутнього 

росту банку та формування резервів для 

покриття очікуваних ризиків 

L Liquidity ліквідність Визначає ступінь спроможності банку 

виконувати свої зобов’язання 

S Sensitivity to 

market risk 

чутливість до 

ринкового 

ризику 

Оцінює вплив ринкового ризику на 

прибутковість та капітал банку 

 

Параметри системи CAMELS оцінюються за п’ятибальною шкалою, де  

«1» є найвищою оцінкою, а «5» – найнижчою. На підставі оцінок усіх 

параметрів за п’ятибальною шкалою складається зведений рейтинг. 

Перевагами рейтингової системи CAMELS є: 

- наочність результатів дослідження, адже із сукупності великої кількості 

інформації можна отримати один показник, який може використовуватися для 

подальшого прийняття рішення; 

-  рейтинги дозволяють комплексно охопити всі аспекти діяльності 

банківської установи.  

До головних недоліків CAMELS можна віднести: 

- суб’єктивність процесу; 

- відсутність аналізу операційних та функціональних ризиків банку. 

Як зазначалося раніше, рейтингову модель можна доповнити 

коефіцієнтним аналізом.Головним недоліком коефіцієнтного аналізу є те, що 

окремий фінансовий коефіцієнт визначає лише один певний напрям діяльності 

банку. Тому для ефективного фінансового аналізу банківської діяльності 

необхідно використовувати велику кількість різноманітних коефіцієнтів. 

Зазначимо, що коефіцієнтний аналіз дозволяє визначити єдиний (загальний) 

показник фінансового стану банку.  

Наприклад, у моделі В. Кромонова для розрахунку загального показника 

оцінки фінансової діяльності банку використовуються наступні коефіцієнти 

(табл. 2). 

Для отримання практичних результатів у таблиці 1 наведено приклад 

розрахунку коефіцієнтів фінансового стану за методикою Кромонова В.С на 

прикладі ПАТ «ОТП-Банк» [4, с. 260]. 
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Таблиця 2.  Коефіцієнти моделі В. Кромонова[9, c. 103] 
Коефіцієнт Розрахунок Характеристика 

Генеральний коефіцієнт 

надійності (К1) 

Дорівнює відношенню 

власного капіталу до суми 

працюючих (ризикованих) 

активів 

Визначає, наскільки ризиковані 

вкладення банку в працюючі 

активи захищені власним 

капіталом банку 

Коефіцієнт миттєвої 

ліквідності (К2) 

Розраховується, як 

співвідношення ліквідних 

активів і зобов'язань «до 

запитання» 

Показує, чи використовує банк 

клієнтські гроші в якості власних 

кредитних ресурсів 

Кроскоефіцієнт (К3)  Дорівнює відношенню 

сукупних зобов'язань банку 

до обсягу виданих кредитів  

Демонструє, яку ступінь ризику 

допускає банк при використанні 

залучених коштів  

Генеральний коефіцієнт 

ліквідності (К4) 

Дорівнює відношенню 

ліквідних активів і 

захищеного капіталу до 

сумарних зобов'язань банку 

Характеризує здатність банку, у 

випадку неповернення наданих 

позик, задовольнити вимоги 

кредиторів у найкоротший строк 

Коефіцієнт захищеності 

капіталу (К5) 

Дорівнює відношенню 

захищеного капіталу банку 

до власного капіталу 

Відображає, наскільки банк 

враховує інфляційні процеси, а 

також частину активів, що 

вкладені у нерухомість і 

обладнання 

Коефіцієнт фондової 

капіталізації прибутку (К6) 

Дорівнює співвідношенню 

власного капіталу і розміру 

статутного капіталу 

Характеризує здатність банку 

нарощувати власний капітал за 

рахунок прибутку 

 

Як видно із даних таблиці 3, основні коефіцієнти методики рейтингових 

показників В.С Кромонова знаходяться у межах рекомендованих значень. 

Однак необхідно зазначити, що виходячи зі значень розрахованих коефіцієнтів 

банк має недостатній рівень покриття ризикованих вкладень, про це свідчить 

значення коефіцієнту (К1), рекомендоване значення якого дорівнює 1. Така 

ситуація зумовлена перевищенням темпівзростання ризикованих активів, над 

темпами зростання власного капіталу банку. 

Таблиця 3. Оцінка фінансового стану банку «ОТП - Банк» за 

методикою В.С Кромонова[8, c. 261] 
Найменування 

показника 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

Коефіцієнт надійності 0,27 0,18 0,15 0,13 0,15 

Коефіцієнт 

фінансового важеля 

3,26 3,7 4,32 5,48 6,68 

Коефіцієнт участі 

власного капіталу у 

формуванні активів 

0,24 0,21 0,19 0,16 0,17 

Коефіцієнт 

захищеності власного 

капіталу 

0,14 0,17 0,18 0,17 0,30 

Коефіцієнт 

мультиплікатора 

статутного капіталу 

5,01 5,65 5,84 4,13 5,28 
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Загальний показник фінансового стану банку визначається за формулою 1: 

 N = 45 х K1 + 20 х K2 + 10 х К3 + 15 х К4 + 5 х К5+ 5х К6 (форм. 1) 

 За методикою В. Кромонова, банк має високий рівень фінансового стану у 

випадку, якщо:  

- розміри працюючих активів дорівнюють розміру власного капіталу;  

- ліквідні активи дорівнюють зобов'язанням «до запитання»;  

- сумарні зобов'язання в три рази перевищують працюючі активи;  

- кошти, що перебувають у вигляді «захищеного капіталу» і ліквідних 

активів, дорівнюють сумарним зобов'язанням банку;  

- «захищений капітал» повністю відповідає власному капіталу;  

- власний капітал перевищує статутний капітал у три рази.  

Основним методологічним недоліком моделі В. Кромонова є недостатня 

увага до проблеми оцінки якості активів банку.  

Дане питання частково вирішується за допомогою методики І. Горячека, 

який пропонує розраховувати інтегральну оцінку фінансового стану банку за 

допомогою одинадцяти економічних показників за чотирма групами: 

«Ефективність», «Платоспроможність», «Якість кредитного портфеля», 

«Динаміка та структура» [3, с.28]. 

Схожий механізм оцінки фінансового стану банків був запропонований 

спеціалістами НБУ та економістами Варшавського центру 

соціальноекономічних досліджень К. Клоцом та М. Лучинським.  

Основна відмінність від попереднього методу полягає у тому, що загальна 

оцінка фінансового стану здійснюється за допомогою двох типів показників: 

 - детальних показників, які поділені на чотири групи: «Прибутковість», 

«Ліквідність», «Якість кредитного портфеля», «Динаміка та структура»;  

- додаткові показники, які відображають достатність капіталу, ділову 

активність, ліквідність, прибутковість.  

За допомогою детальних та додаткових показників визначається 

інтегральна оцінка фінансового стану банку. В залежності від рівня оцінки 

кредитна установа попадає у відповідний клас фінансового стану: 

- кризовий стан (інтервал оцінки (бали) від 0 до 33,6);  

- проблемний стан (інтервал оцінки (бали) від 33,6 до 67,2);  

- стан з деякими ознаками проблемності (інтервал оцінки (бали) від 67,2 до 

100,8);  

- добрий стан (інтервал оцінки (бали) від 100,8 до 134,4);  

- відмінний стан (інтервал оцінки (бали) від 134,4 до 168) [1, с. 107].  

Основним недоліком вищеназваних методів є відсутність у розрахунку 

оцінки фінансового стану показників, що характеризують рівень системи ризик 

– менеджменту банку [5, c. 22]. 

З цієї причини, взявши за основу методику І. Горячека, пропоную власну 

систему визначення фінансового стану банку, яка включає у себе шістнадцять 

економічних показників за наступними групами:«Достатність капіталу», 

«Якість активів», «Рентабельність», «Ліквідність», «Динаміка», «Рівень якості 

управління ризиками».  

У групу «Достатність капіталу» входять три показники:  
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1) показник платоспроможності (К 1); 

2) показник співвідношення капіталу до сукупних активів (К 2); 

3) показник співвідношення капіталу до зобов’язань (К 3).  

Друга група «Якість активів» включає два показники, а саме:  

1) показник якості кредитного портфеля (А 1); 

 2) показник ефективність проведення активних операцій банку (А 2).  

У третю групу «Рентабельність» входять три показники: 

 1) показник повернення на активах (ROA); 

 2) показник рентабельності витрат (ROS); 

3) показник рентабельності капіталу (ROE) 

 У наступну групу «Ліквідність» входять такі показники:  

1) показник поточної ліквідності (L 1);  

2) Коефіцієнт ліквідних активів (L 2).  

До показників групи «Динаміка» належать: 

 1) показник динаміки депозитів (D 1); 

 2) показник динаміки простроченої заборгованостей за кредитними 

операціями (D 2). 

 У групу «Рівень якості управління ризиками» входять такі показники:  

1) показник рівня якості управління фінансовими ризиками (R1);  

2) показник рівня якості управління операційним ризиком (R2). 

На підставі оцінки абсолютної величини та оцінки її динаміки 

розраховується інтегральний коефіцієнт фінансового стану банку за формулою 

2: 

W=∑Sі,(форм. 2) 
де W – інтегральний коефіцієнт фінансового стану банку, St– загальна 

бальна оцінка показників групи, що визначається за формулою 3: 

Sі=Mі*(SBj+SZj), (форм.3) 

деSі– загальна бальна оцінка показників групи, i - номер групи (i=1...6), j–

номер показника групи (j=1...15),Mі- множник для групи показників,SBj - оцінка 

в балах абсолютної величини показника групи,SZj- оцінка в балах динаміки 

абсолютної величини показника групи. 

Розбивка показників по групах і значення множника Mізазначені в табл. 3. 

Інтегральний показник може мати область значень в інтервалі від 0 до 11, і 

чим більша його величина, тим кращий фінансовий стан банку. Якщо, 

наприклад, величина інтегрального показника знаходиться в інтервалі 0 – 3,5, 

фінансовий стан банку можна характеризувати як нестабільний; в інтервалі 3,6 

– 7,0 – з ознаками проблемності; в інтервалі 7,1 – 10 – як стабільний. 

За допомогою показника фінансового стану можна визначити 

місцезнаходження даного банку у групі аналогічних за обсягом активів 

кредитних установ. Зменшення величини інтегрального показника означатиме 

погіршення фінансового стану банку та, як наслідок, його нижчу позицію у 

групі. 

Максимальна увага спеціалістів Національного банку України повинна 

бути зосереджена на групі банків, інтегральний показник фінансового стану 

яких перебуває в інтервалі 0 – 3,5. Для таких банків здійснюється додатковий 
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детальний аналіз активів та зобов’язань, визначаються причини змін у 

структурі доходів та витрат банку, а також дається оцінка ефективність 

використання інструментів системи ризик-менеджменту. На підставі цього 

аналізу національний регулятор має прийняти рішення щодо проведення 

певних санаційних заходів або уведення тимчасової адміністрації [6, c. 15]. 

Таблиця 4. Індикатори оцінки фінансового стану банку[6, c. 13] 
Група Показник Алгоритм розрахунку Множник для 

групи показників 

Достатність 1. К 1 капітал / зважені на ризиками 

активи 

0,20 

2. К 2  капітал / сукупні активи 

 3. К 

3 

капітал / зобов’язання 

Якість активів 4. А 1 резерви по кредитним операціям 

/ загальний обсяг кредитного 

портфеля 

0,20 

5. А 2 негативно класифіковані активи / 

чисті активи 

Рентабельність 6. ROA прибуток / активи 0,15 

7. ROS прибуток / витрати  

8. ROE прибуток / капітал 

Ліквідність 9. L 1 ліквідні активи / поточні 

зобов'язання 

0,15 

10. L 2 ліквідні активи / сукупні активи 

Динаміка 11. D 1 зміна обсягу депозитів / депозити 0,15 

12. D 2 зміна обсягу простроченої 

заборгованості за кредитами / 

прострочена заборгованість за 

кредитами 

Рівень якості 

управління 

ризиками 

13. R 1 рівень якості управління 

фінансовими ризиками 

0,15 

14. R 2 рівень якості управління 

операційними ризиками 

15. R 3 рівень якості управління 

надзвичайними ризиками 

 
 

Розглянуті окремі рейтингові системи оцінки комерційних банків не 

повністю враховують оцінку окремих аспектів діяльності банків. Тому 

найбільш прийнятним шляхом покращення рейтингових систем є створення 

синтезу з кількох найбільш ефективних. Необхідно також створити незалежну 

систему, яка була б об’єктивнішою за існуючі. Це можливо, якщо створити 

стандартизовану та автоматизовану систему яка б дистанційно оцінювала 

діяльність банку. Ще одним аспектом є те, що багато методик рейтингової 

оцінки не оцінюють ризики.  

Створення методичних рекомендацій щодо оцінки кредитного, 

операційного та ринкового ризиків дозволило б банкам найбільш повно 

оцінювати свою чутливість до ризику та відповідати міжнародним стандартам 

діяльності банківських установ. На наш погляд на сьогодні не має єдиної 
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системи, яка б відповідала у повній мірі умовам функціонування національної 

банківської системи. Спроби адаптувати існуючі методики не враховують 

найважливіші аспекти діяльності банківських установ.  

Проблеми адаптування полягають в недостатній автоматизації банківської 

діяльності та в недоліках технічного та технологічного забезпечення, а саме 

застаріле комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, які не дають 

можливість використовувати жодну з загально прийнятих методик оцінки 

діяльності банків.Законодавчо не закріплена жодна з методик оцінювання 

банків, томунайбільш ефективні методики не використовується банками у 

повній мірі, що не дає змогу побудувати комплексну систему рейтингів 

банківських установ України.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКАМИ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ 

ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

У статті розкрито сутність депозитної політики банку. Проаналізовано 

важливість забезпечення ресурсної бази комерційного банку депозитними 

коштами. Здійснено аналіз оцінювання діяльності банків щодо формування 
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депозитних ресурсів. Запропоновано шляхи оптимізації депозитного портфеля 

комерційного банку. 

Ключові слова: депозитна політика, депозитний портфель, ресурсна база, 

депозитні послуги, процентна ставка, надійність банку 

Сьогодні, у час існування дефіциту дешевих кредитних ресурсів та 

зниження обсягів кредитування міжнародними банками особливе місце займає 

боротьба між банками за залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Щоб 

отримати першість у цій конкурентній боротьбі, банки повинні впроваджувати 

нові види банківських послуг, розвивати нові методи обслуговування клієнтів.  

Особливістю функціонування кожного банку є те, що переважна частина 

його ресурсів формуються за рахунок позикових коштів. При цьому важливу 

роль у структурі залучених коштів відіграють депозити, від ефективної та 

правильної організації яких залежить стійкість функціонування кожної 

банківської установи. 

Загальною метою банківської політики в цілому і депозитної політики 

комерційного банку, як її елементу, є скорочення витрат, пов'язаних із 

залученням коштів, одержання прибутку від розміщення коштів вкладників, а 

також динамічний розвиток банку в напрямі збільшення обсягів і спектра 

послуг, що гарантує стабільність та зростання прибутку банку. У цьому зв'язку 

одним зі складових цих умов є забезпечення достатнього рівня ресурсної бази 

банків країни, оскільки від цього багато в чому залежать їхні можливості 

інвестувати виробничу сферу, брати участь у структурному реформуванні 

економіки. Однак на сьогодні складна економічна та політична ситуація 

завдали величезних збитків банківській системі Україні. Тому важливим і 

актуальним є впровадження новітніх інструментів запозичення депозитних 

ресурсів, які дозволять не лише зменшити сукупний банківський ризик, але й 

підтримати фінансову стійкість та надійність банку. 

Дослідженню проблем залучення депозитних ресурсів присвятили багато 

наукових праць українські економісти, зокрема такі як: Н. Версаль, 

Р. Герасименко, Б. Грибенкін, С. Волосович, О. Моренко, В. Степанов, 

О. Заруба, С. Науменкова, Л. Примостка, М. Ротаєнко та ін. 

З огляду на це мета статті полягає у здійсненні аналізу депозитних ресурсів 

банків, визначенні напрямів вдосконалення управління залученими 

депозитними ресурсами в умовах сучасного стану розвитку банківської системи 

України, реалізація яких сприятиме зміцненню фінансової спроможності та 

зростанню депозитного портфелю банків. 

Важливим інструментoм фoрмування ресурснoї бази є депoзитна пoлітика 

банку. Звідси випливає, щo депoзитна пoлітика банку – це стратегія і тактика 

банку щoдo залучення грoшoвих кoштів вкладників та інших кредитoрів і 

визначення найефективнішoї кoмбінації її джерел. Мета депoзитнoї пoлітики 

пoлягає в дoсягненні максимальнoгo прибутку за всебічнoгo задoвoлення 

пoтреб клієнтів у депoзитних пoслугах. Для oтримання прибутку банки 

викoристoвують залучені кoшти юридичних і фізичних oсіб для здійснення 

кредитних та інвестиційних oперацій за більш висoкі прoцентні ставки [1, с. 

630].  



 

336 

 

Депoзитна пoлітика кoмерційнoгo банку ґрунтується на дoслідженні 

дoсягнутoгo рівня рoзвитку депoзитних віднoсин банку з клієнтами і націлена 

на їх вдoскoналення та рoзвитoк. Кoмерційнoму банку важливo рoзрoбляти 

депoзитну пoлітику насамперед тoму, щo це дає мoжливість регулювати, 

управляти, раціoнальнo oрганізoвувати взаємини між банкoм і йoгo клієнтами 

щoдo звoрoтнoгo руху кoштів. У прoцесі рoзрoбки депoзитнoї пoлітики 

кoмерційнoгo банку слід врахoвувати рівень рoзвитку суспільства, банківськoї 

системи держави і кoнкретнoгo банку. 

Депозитний ринок переживає повільне відродження після падіння, 

викликаного військово-політичною невизначеністю та девальвацією 

національної валюти.  

Для того, щоб отримати уявлення про вибір банків, яким фізичні та 

юридичні особи надають перевагу у зберіганні депозитів, доцільно буде 

розглянути наступну таблицю 1 [2]. 

Таблиця 1. Депозити фізичних та юридичних осіб у банках України за 2017 

рік, грн.  

№ БАНК 
Депозити фіз. 

осіб 

Депозити фіз. 

осіб до 

запитання 

Депозити 

юр. осіб 

Депозити юр. 

осіб до 

запитання 

1. ПРИВАТБАНК 151 039 802 30 446 809 29 906 075 15 160 536 

2. ОЩАДБАНК 69 147 979 17 531 267 75 271 271 59 164 636 

3. УКРГАЗБАНК 13 558 053 3 347 815 32 622 913 18 793 886 

4. УКРЕКСІМБАНК 24 456 598 6 849 972 59 314 131 48 889 835 

5. 
РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 
17 054 869 10 358 632 26 674 444 23 161 525 

6. УКРСОЦБАНК 16 154 423 3 850 479 10 621 827 8 004 271 

7. УКРСИББАНК 11 498 880 9 100 015 24 925 224 20 337 399 

 

Отже, лідерами ринку депозитів фізичних осіб протягом 2017 року були 

великі системні банки ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ 

«Укрексімбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль». 

 Банками-лідерами за обсягом залучених депозитів юридичних осіб є: АТ 

«Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Райффайзен банк 

Аваль». 

Загалом протягом 2017 року в українській банківській системі 

спостерігався приріст депозитів фізичних осіб в гривні. Хоча у багатьох банках 

був відтік вкладів наслення у національній валюті. Що стосується динаміки 

валютних депозитів, тут ситуація була схожою. 

Депозитний портфель є важливою складовою ресурсної бази банківської 

установи. Під депозитним портфелем слід розуміти сукупність коштів на 

депозитних рахунках клієнтів, залучених банком на договірній основі. 

Формування депозитного портфеля слід розглядати як безперервний циклічний 

процес, що складається з основних етапів [3, с. 81]: 

- аналіз (дослідження «поведінки» грошових коштів на рахунках клієнтів); 

- планування (орієнтація на залучення певних груп клієнтів,і види 

депозитів); 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=58393
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- робота по залученню клієнтів (впровадження нових продуктів, гнучка 

тарифна політика і індивідуальна робота з клієнтами); 

- контроль. 

Від ефективності управління депозитним портфелем залежать 

найважливіші показники діяльності банківської установи – рентабельність та 

ліквідність. Безпосередній вплив на рентабельність комерційного банку 

здійснює рівень процентної маржі. 

Процентна маржа – різниця між процентним доходом і витратами 

комерційного банку, між відсотками отриманими і сплаченими [4, с. 31]. 

 Вона є основним джерелом прибутку банку і покликана покривати 

податки, збитки від спекулятивних операцій і так званий «тягар» – 

перевищення безвідсоткового доходу над безвідсотковими витратами, а 

також банківські ризики. 

Найбільша увага у дослідженні сутності депозитів приділяється ставці 

відсотка та строку, на який розміщено депозит. У загальному вигляді ставку 

депозитного відсотка розраховують відношенням суми грошових коштів, що 

сплачуються у вигляді відсотка, до суми коштів, отриманих у вигляді депозиту. 

Порядок нарахування і виплати відсотків, розмір відсоткової ставки за вкладом 

фіксуються в депозитному договорі. Відсоток має стимулювати вкладників до 

тривалого збереження грошових коштів на банківських рахунках, тобто, 

збереження коштів в організованих формах. Разом з тим, для банку ставка 

депозитного відсотка – це вартість ресурсу, вартість грошей, що залучаються, і 

від його розміру залежить не тільки депозитна, а й кредитна політика банку. 

Однією з причин зміни ставок по депозитах є зміна облікової ставки. 

Облікова ставка – один із монетарних інструментів, за допомогою якого 

Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку 

орієнтир щодо вартості залучення та розміщення грошових коштів на 

відповідний період. Це основна відсоткова ставка, яка залежить від процесів, 

що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-

кредитному ринку. 

Національний банк підняв облікову ставку відразу на 1,5 процентних 

пункта – до 17% річних, щоб змусити банки підняти ставки за депозитами для 

населення та бізнесу. Це допоможе абсорбувати зайву гривневу ліквідність на 

ринку. Аналогічним чином діятиме і НБУ, оскільки автоматично піднялася й 

прибутковість його депозитних сертифікатів для банків що зображено на 

рис.1[5]. 

В першу чергу НБУ чекає, що банки піднімуть ставки за 

короткостроковими вкладами – на один-три місяці. Після підвищення ставки в 

жовтні (2017 року. – FinClub) український індекс міжбанківських ставок в 

середньому виріс на 1,7%. Ставка за депозитами фізичних осіб – на 0,5%, а за 

кредитами бізнесу – на 1,5% [6]. 
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Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ в 2016-2018 рр., %  

 

Ставки за кредитами відображають загальну вартість ресурсів банку. З 

огляду на те, що вартість довгострокових депозитів на термін від 9 до 12 

місяців поки не змінюється, ставки за кредитами навряд чи будуть переглянуті 

в найближчі півроку. А ставки кредитів для населення настільки високі – понад 

40% річних, що зміна облікової ставки взагалі на них не впливає. Підвищення 

облікової ставки не знизить інтересу банків до роздрібного споживчого 

кредитування, оскільки ставки за такими кредитами істотно вище. Адже до ціни 

кредитування закладається не тільки вартість ресурсів, а й операційні витрати 

банків і «плата за ризик», яка в наших реаліях все ще має значну питому вагу в 

ціноутворенні. 

Існують певні позитивні та негативні сторони залучення депозитів як 

джерела формування банківських ресурсів. Розглянемо негативні сторони. 

Перш за все це плата вкладникам за депозитами. Щоб залучити нові 

депозити, банкам доводиться вдаватись до певних заходів: підвищувати 

відсоткові ставки за депозитами, пропонувати пільгові умови, додаткові 

послуги тощо. Тим більше в несприятливих умовах, коли банк зазнає краху, 

свої кошти втрачають не тільки власники, але і вкладники. Тобто, існує певна 

відповідальність за ці залучені кошти перед іншими особами. Для набагато 

простіше і вигідніше залучити кошти, наприклад через кредит НБУ, оскільки 

часто ставки за цим кредитом менші, ніж ставки за депозитами.  

Проаналізувавши існуючу практику банківського менеджменту, виділимо 

низку проблем, які заважатимуть відродженню активного розвитку депозитного 

ринку України: 

 - повільні темпи нарощення капітальної бази банківських установ; 

 - тривала нестабільність грошово-кредитного ринку держави;  

- низька якість результатів маркетингових досліджень депозитного ринку;  

22 22

19
18

16.5   
15.5 15

14 14 14 14 13 12.5
12.5

12.512.513.5
14.5

16
17

0

5

10

15

20

25

Облікова ставка



 

339 

 

- непристосованість інструментарію депозитної політики до мінливого 

середовища ринку банківських послуг; 

Врахувавши баланс між депозитними та кредитними операціями банку, з 

метою підтримки його стабільності та мінімізації фінансових ризиків важливо 

грамотно диверсифікувати ресурси банку, розробляти комплекс заходів з 

підвищення ефективності управління депозитним портфелем. 

 Серед таких дієвих заходів можна назвати: 

- формування позитивного іміджу банку як установи;  

- розробку нових конкурентоздатних продуктів із супутнім набором 

послуг, орієнтованим на різні категорії вкладників; 

- підвищення привабливості вкладів шляхом застосування системи 

стимулів і бонусів для потенційних клієнтів;  

- визначення оптимального терміну зберігання депозитних вкладів, який 

має бути логічно пов’язаним з терміном оборотності кредитних ресурсів; 

- рекламування конкурентних переваг пакету банківських послуг;  

- удосконалення технологій дистанційного обслуговування для 

максимальної зручності клієнтів;  

- зацікавлення тримачів зарплатних карток банку в перерахунку певних 

коштів на їх депозитний рахунок. 

Депозити є основним способом акумуляції ресурсів банку. В Україні 

найбільш поширеними залишаються термінові депозити з терміном розміщення 

до одного року. Відповідно, управління депозитними операціями є одним із 

важливих складників діяльності банку, а правильно обрана депозитна політика 

може бути суттєвою конкурентною перевагою. 

Отже, на даний момент формування банківських ресурсів через депозити є 

найбільш вигідним як для інвесторів, так і для самих банків. За умови розвитку 

економіки України, і банківської системи в тому числі, в тих тенденціях, в яких 

він відбувається зараз, депозити ще багато років залишаться основним 

джерелом формування банківських ресурсів. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті здійснено аналіз ринку перестрахування в Україні. Досліджено 

мeханізм перeдачі ризикy у перeстрахуванні. Проаналізовано структуру 

вихідного перестрахування за видами страхування та загальну структуру 

перестрахування ризиків у нерезидентів. Визначено рейтинг страхових 

компаній за рівнем вихідного перестрахування. 

Ключові слова: перестрахування, страхування, страховик, страховий ринок, 

страхові премії, страхової компанії.  

Постановка проблеми. На сьогодні страхування належить до фінансових 

інститутів національної економіки, що розвиваються найдинамічніше, а під 

впливом розвитку ринкових відносин, відповідно, змінюється і характер 

страхової діяльності, що проявляється в появі нових страхових продуктів. Саме 

тому великого значення набувають питання захисту суб'єктів 

господарювання від наявних та потенційних загроз, забезпечення його 

стабільної фінансової, операційної та інвестиційної діяльності. Відповідно, 

цьому сприяє формування в Україні досконалого, фінансово стійкого 

страхового ринку, а це є важливим показником страховика по відношенню до 

виконання свої фінансових зобов’язань за договорами страхування. 

Ціллю статті є аналіз ринку перестрахування в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами перестрахування, 

виходу ринку перестрахування в Україні на якісно новий рівень, розвитку 

методологічних засад управління фінансовою стійкістю страхових компаній та 

дослідженню інструментів її забезпечення присвячували свої праці такі 

вітчизняних та зарубіжні вчені: В. Базилевич, В. Бігдаш, О. Барановський, 

Д. Бланд, Н. Внукова, О.Гаманкова, О. Гвозденко, О. Заруба, М. Мних, С. 

Осадець, Н. Ткаченко, Л. Шірінян та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток страхового ринку 

України дуже тісно пов'язаний із процесом перестрахування, який забезпечує 

створення максимального портфеля ризиків, його збалансованість, додаткові 

можливості щодо інвестування страхових резервів. Тому зростаючий попит на 

страхові послуги змушує вітчизняних перестраховиків розвивати свою діяльність 

у конкурентному середовищі шляхом підвищення якості страхових продуктів, 

розширення їх асортименту, зміцнення власної капітальної бази, поліпшення 

програм перестрахування, удосконалення процедур і методів управління 

компанією. Всі ці заходи забезпечують досягнення головної мети існування будь-

якої страхової компанії – своєчасне виконання в повному обсязі своїх 

фінансових зобов’язань перед страхувальником щодо сплати страхового 

відшкодування в разі настання події, яка передбачена договором страхування. 

Необхідність у перестрахуванні з кожним днем зростатиме через 

охоплення страхуванням дедалі більшої кількості великих специфічних ризиків, 

а також з виходом його на якісно новий рівень розвитку, формування цілісної 

системи забезпечення фінансової стійкості всіх суб’єктів ринку 
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перестрахування та страхових компаній [1, c. 175]. 

Питання ефективності функціонування перестрахування в Україні як 

необхідної умови забезпечення фінансової стійкості, визначається багатьма 

складовими, зокрема, обсягом власного та запозиченого капіталу, розміром 

страхових та інших резервів, якістю перестрахового захисту та деякими 

іншими, і залишається актуальним, обумовлюючи необхідність пошуку 

інструментів впливу на систему складових забезпечення фінансової стійкості 

страховика.  

У багатьох розвинутих країн страховий ринок є другим за розмірами 

активів після ринку банківських послуг та одним з найбільших сегментів ринку 

фінансових послуг за обсягом інвестиційної діяльності. Варто зазначити, що 

при здійсненні операційної діяльності більшість страхових компаній не мають 

можливості створити збалансований портфель ризиків. Саме тому, з метою 

вирівнювання обсягу відповідальності за прийнятими у страхування подіями та 

приведення у відповідність фінансових можливостей страхової компанії з 

масштабами страхового відшкодування й забезпечення фінансової стійкості 

страховика, використовують операції перестрахування. 

За допомогою перестрахування можна також створити збалансований 

страховий портфель та забезпечити рентабельність діяльності страхової 

компанії. Загалом перестрахування прийнято у двох значеннях: у вузькому 

значенні – страхування одним страховиком іншого та у широкому – система 

економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи на страхування 

ризики, визначену частину відповідальності за ними передає іншим 

страховикам резидентам або нерезидентам, які мають статус страховика або 

перестраховика, згідно із законодавством країни, в якій вони зареєстровані [2, с. 

225].   

Загалом, перестрахування може здійснюватись одним із механізмів: 

 
 

Рис. 1. Мeханізм перeдачі ризикy у перeстрахуванні 
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Із рис. 1 можна зробити висновок, що при першому розміщенні ризику 

страхувальником страховику (цеденту) виникає страхування в цілому. При 

другому розміщенні ризику страховик (цедент) виступає вже у ролі 

страхувальника щодо страховика (церіонера). Цей механізм і буде 

перестрахуванням, а процес при другому розміщенні ризику називають цесією. 

Якщо цесіонер передасть якусь частину ризику іншому страховику 

(ретроцеденту), то при третьому розміщенні ризику виникає ретноцесія.  

Застосовуючи перестрахування, страхові компанії:  

— зменшують розмір технічного ризику, тобто ймовірності відхилення 

фактичного рівня сукупних страхових виплат від рівня, що прогнозується 

страховиком (недостатність коштів страхо- вика для виконання зобов’язань за 

договорами страхування);  

— беруть на себе частину ризиків страховика, зменшуючи його 

відповідальність і тим самим перетворюючи непередбачені, змінні витрати в 

постійні; 

— збільшують ємність страховика стосовно можливості підписання 

ризиків;  

— аналізують міжнародний досвід, що є корисним для страховиків при 

оцінці розвитку ринку.  

Крім того, процес перестрахування дає впевненість страхувальникові у 

своєчасному відшкодуванні збитків, оскільки страховик, який перестраховує 

взяті на себе ризики, створює додаткові гарантії своєї фінансової стійкості. 

На вітчизняному ринку перестрахування переважно функціонують 

універсальні перестрахові компанії, які здійснюють операції як страхування, 

так і перестрахування. Це пов’язано з відсутністю ліцензування перестрахової 

діяльності і, як наслідок, необов’язковістю створення професійних 

перестрахових компаній. Крім того, український ринок перестрахування значно 

залежить від обсягу відповідальності за ризиками. У сучасних умовах 

недостатній рівень капіталу та фінансових ресурсів призводить до діяльності 

вітчизняних перестраховиків у ролі посередників, які передають ризики в 

ретроцесію суб’єктам закордонних ринків перестрахування [3, c. 249].  

Загальна кількість страхових компаній в Україні стрімко зменшується. 

Так, станом на 31.12.2014 в Україні було 382 страхових компанії, а у 

аналогічний період 2015 року їх кількість вже становила 361 компанія, тобто їх 

кількість змнешилась на 5%. Щодо 2016 року, то кількість страховиків ще 

зменшилась і їх число стало становити 310 компаній, тобто зменшилось на 14% 

у порівнянні з попереднім роком. Таке різке зменшення страхових компаній 

безпосередньо пов’язане з важкою економічною і політичною ситуаціями в 

країні, як наслідок, страхові компанії не в змозі забезпечити належного 

відшкодування.  

Аналізуючи діяльність перестрахового ринку, можна зробити висновок, 

що 2015 рік у порівнянні з 2014 демонструє динаміку невеликого, проте 

покращення, кошти, сплачені на перестрахування перестраховикам-резидентам 

та нерезидентам зросли на 207,1 млн. грн., або на 2,1%. А вже у 2016 році 

виявляється значний приріст цих коштів, на перестрахування сплатили 12 668,7 
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млн. грн., що на 2757,4 млн. або на 27,8% більше, ніж за аналогічний період 

попереднього року. Виплати перестраховикам-резидентам у 2015 році 

продемонстрували негативну динаміку у порівнянні з 2014 роком та 

зменшились на 9,7% або на 792,6 млн. грн. у грошовому еквіваленті. Проте за 

2016 рік цей показник, все таки, зріс і, навіть, перевершив показник 2014 року, 

за 2016 рік перестраховикам-резидентам було виплачено 8 706 млн. грн. Щодо 

сплат перестраховикам-нерезидентам, вони на протязі усіх 3 років 

демонструють дуже позитивну динаміку зростаня, із 1 530,5 млн. у 2014 році, у 

2015 цей показник став становити вже 2 530,2 млн., що на 65,3% більше, а вже 

у 2016 році він почав становити аж 3962,3 млн. грн.  

Аналізуючи виплати, компенсовані перестраховиками, то достатньо 

суттєвий ріст: у 2015 році, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, вони 

зросли на 110%, що є досить солідним числом. Проте вже у 2016 році цей 

показник знижується на 8,4%, проте  у порівнянні із 2014 роком, все таки 

присутній ріст. Розглядаючи виплати, компенсовані  перестраховиками-

резидентами, їй початковий ріст у відношенні 2015/2014 років змінився 

падінням 2016/2015 років, їх темпи приросту становлять 188,7% та -44% 

відповідно. Натомість, тенденція виплат, компенсованих перестраховиками-

нерезидентами йде на зріст: у 2015 році виплати зросли на 81%, а у 2016 – на 

12,6%.  

Щодо премій, отриманих від нерезидентів, у 2015 році їх приріст 

досягнув 195,3%, у 2016 році ріст сповільнився і цей показник продемонстрував 

приріст лише на 5,2%.  

Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам також з 

кожним роком зростають, приріст на 30,3% у 2015 році, у 2016 змінився на 

10,1%.  

Причиною всього вище описаного являється зниження якості виконання 

обов’язків страховиків перед страхувальниками, не повне виконання умов, 

визначених договором страхування, недостатньо розвинена мережа страхових 

послуг тощо, що призводить до зменшення довіри страхувальників до 

страховиків і тим самим зменшення кількості покупців страхових послуг, що 

веде до закриття компаній. 

У теперішній час також можна спостерігати декілька причин, що певною 

мірою знижують активність на ринку послуг перестрахування, а саме: 

нестабільність економіки; недосконалість законодавчої бази; низький рівень 

кваліфікації кадрів перестрахових компаній, довіри та платоспроможності 

населення; обмеженість привабливих для страховиків інвестиційних 

інструментів; недостатня капіталізація страхових компаній; недорозвиненість 

інфраструктури страхового ринку та довгострокового страхування; 

недосконалість правил страхування; недостатній розвиток регіональних 

страхових ринків, які мають помітні територіальні диспропорції. 

Слід зазначити, що перестраховики-нерезиденти займаються активним 

перестрахуванням, тобто прийняттям та подальшим перерозподілом ризиків 

вітчизняних страхових і перестрахових компаній. Зважаючи на той факт, що 

закордонним компаніям передаються в перестрахування найбільші за обсягами 
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ризики з незначною ймовірністю настання страхового випадку, то вітчизняний 

ринок перестрахування втрачає значні суми премій. 

Також необхідно відмітити, що у той же час активізувати та збільшити 

обсяги проведення операцій на ринку перестрахування можна за рахунок 

діяльності перестрахових брокерів. Такі спеціалізовані посередницькі 

організації з широкою базою даних про учасників як вітчизняного, так і 

закордонного ринку перестрахування спроможні надати послуги з розміщення 

та прийняття ризику за найбільш прийнятних умов і забезпечити виконання 

учасниками перестрахування взятих на себе зобов’язань. Саме тому 

розміщення значних за розмірами ризиків як в межах національного ринку, так 

і за участю закордонних страхових і перестрахових компаній, частіше за все, 

відбувається із залученням перестрахових брокерів. Перестрахові брокери 

розглядаються як юридичні особи, що здійснюють за винагороду 

посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі 

брокерської угоди зі страховиком, що має потребу в перестрахуванні [5, с. 80]. 

Далі розглянемо структуру вихідного перестрахування: 

 
Рис. 2. Структура вихідного перестрахування за видами страхування 

станом на 31.12.2016 (млн. грн.) [5] 

Якщо розглянути структуру вихідного перестрахування, яка зображена на 

рис. 2, стає очевидно, що найбільше сплачено часток страхових премій за 

такими видами страхування, як: страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу) – 3484,7 млн. грн. (або 27,5%) (станом на 31.12.2015 – 2376,0 

млн. грн. (або 24,0%)); страхування майна – 2 273,9 млн. грн. (або 17,9%) 

(станом на 31.12.2015 – 1798,7 млн. грн. (або 18,1%)); страхування фінансових 

ризиків – 2013,2 млн. грн. (або 15,9%) (станом на 31.12.2015 – 1712,7 млн. грн. 

(або 17,3%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 

1066,8 млн. грн. (або 8,4%) (станом на 31.12.2015 – 871,6 млн. грн. (або 8,8%)); 

страхування відповідальності перед третіми особами – 1032,6 млн. грн. (або 
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8,2%) (станом на 31.12.2015 – 1052,8 млн. грн. (або 10,6%)); страхування 

наземного транспорту (КАСКО) – 720,7 млн. грн. (або 5,7%) (станом на 

31.12.2015 – 544,6 млн. грн. (або 5,5%)); авіаційне страхування – 343,4 млн. грн. 

(або 2,7%) (станом на 31.12.2015 – 293,4 млн. грн. (або 3,0%)). 

Перерозподіл у структурі вихідного перестрахування станом на 

31.12.2016 порівняно з 2015 роком відбувся на користь таких видів 

страхування, як: страхування вантажів та багажу (з 24,0% до 27,5%); медичного 

страхування (з 1,5% до 1,8%). При цьому, у структурі вихідного 

перестрахування відбулося зменшення з наступних видів страхування: 

страхування відповідальності перед третіми особами (з 10,6% до 8,2%); 

страхування фінансових ризиків (з 17,3% до 15,9%). 

Щодо 2014 року, то нинішній лідер – страхування вантажів та багажу тоді 

становив лише 10,7% (1040,4 млн. грн)  від загальної структури, а страхування 

фінансових ризиків у 2014 році було беззаперечним лідером та становило 25,6% 

(2 480,5 млн. грн.).  

Співвідношення вихідного перестрахування до валових страхових премій 

станом на 31.12.2016 становило 36,0% (11,3 % – перестрахування у 

нерезидентів, 24,7% –внутрішнє перестрахування). Це на 2,7% більше 

аналогічного періоду 2015 року, тоді цей показник становив 33,3% (8,5% – 

перестрахування у нерезидентів, 24,8% – внутрішнє перестрахування). Можна 

зазначити, що частка перестрахування у нерезидентів у 2016 році збільшилась, 

що і зумовило ріст загальної частки вихідного перестрахуванння. Проте, якщо 

розглядати 2016 рік по відношенню до 2014 року, то у 2014 році загальна 

частка становила 36,3%, що на 0,3% більше, ніж у 2016 році, при чому, хоча у 

2014 році частка перестрахування у нерезидентів становить всього 5,7%, проте 

частка внутрішнього перестрахування становить аж 30,6%, що більше, ніж у 

2015 та у 2016 роках. Причиною такої ситуації є незначна потреба у 

перестрахуванні у зв’язку з низьким об’ємом валових премій зі страхування 

життя у порівнянні із загальним страхуванням, що є наслідком нерозвиненості 

сфери страхування життя в Україні. 

Структура вихідного перестрахування станом на 31.12.2016 порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року зазнала змін на користь таких країн, як: Китаю 

(з 0,2% до 12,3%), Індії (з 1,2% до 8,9%), Малайзії (станом на 31.12.2015 

відсутні страхові платежі, станом на 31.12.2016 частка даних платежів 

становила 7,0%), Кореї (з 0,2% до 5,5%) за рахунок зменшення частки 

страхових платежів Великобританії (з 24,5% до 16,5%), Німеччини (з 18,1% до 

10,5%), Російської Федерації (з 7,2% до 3,3%) та Швейцарії (з 10,9% до 7,6%). 

Загальна структура перестрахування ризиків у нерезидентів станом на 

31.12.2016 має такий вигляд:  

– Великобританія, займає 16,5% в загальній сумі перестрахування проти 

24,5% станом на 31.12.2015. Обсяг перестрахування зріс на 32,2 млн. грн. 

(станом на 31.12.2015 – 620,0 млн. грн., станом на 31.12.2016 – 652,2 млн. грн.);  

– Китай, займає 12,3% в загальній сумі перестрахування проти 0,2% 

станом на 31.12.2015. Обсяг перестрахування зріс на 481,4 млн. грн. (станом на 

31.12.2015 – 4,5 млн. грн., станом на 31.12.2016 – 485,9 млн. грн.);  
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– Німеччина, займає 10,5% в загальній сумі перестрахування проти 18,1% 

станом на 31.12.2015. Обсяг перестрахування зменшився на 42,8 млн. грн. 

(станом на 31.12.2015 – 457,9 млн. грн., станом на 31.12.2016 – 415,1 млн. грн.); 

– Індія, займає 8,9% в загальній сумі перестрахування проти 1,2% станом 

на 31.12.2015. Обсяг перестрахування зріс на 320,1 млн. грн. (станом на 

31.12.2015 – 31,2 млн. грн., станом на 31.12.2016 – 351,3 млн. грн.);  

– Польща, займає 8,6% в загальній сумі перестрахування проти 8,5% 

станом на 31.12.2015. Обсяг перестрахування збільшився на 127,6 млн. грн. 

(станом на 31.12.2015 – 214,8 млн. грн., станом на 31.12.2016 – 342,5 млн. грн.);  

– Швейцарія, займає 7,6% в загальній сумі перестрахування проти 10,9% 

станом на 31.12.2015. Обсяг перестрахування збільшився на 24,3 млн. грн. 

(станом на 31.12.2015 – 276,2 млн. грн., станом на 31.12.2016 – 300,5 млн. грн.). 

Така ситуація зумовлена тим, що в даних країнах кращий фінансовий 

клімат та кращі умови для здійснення перестрахування. Після світової 

фінансової кризи велика кількість європейських країн зуміли збільшити свої 

фінансові потужності до такого рівня, щоб брати не тільки внутрішні страхові 

ризики на перестрахування, а й зовнішні. 

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. Далі розглянемо десятку найбільших 

страхових компаній за 2016 рік: 

Таблиця 1. Рейтинг страхових компаній за рівнем вихідного 

перестрахування на 31.12.16 

Страхові компанії 

Вихдіне 

перестрахування, 

тис. грн. 

Премії, 

тис. грн. 

Питома вага 

перестрахування, % 

1. Кремінь 2 687 769 2 742 115 98,0 

2. PZU Україна 601 495 1 120 361 53,7 

3. Арсенал 

страхування 
565 910 1 211 259 46,7 

4. Альянс 523 907 579 978 90,3 

5. Аска 429 016 603 748 71,1 

6. Інго Україна 237 984 903 449 26,3 

7. Євроінс Україна 209 768 294 275 71,3 

8. Уніка 202 762 1 064 115 19,1 

9. Надійна 148 935 167 216 89,1 

10. Універсальна 123 056 501 721 24,5 

 

Як бачимо, найбільше в сумі вихідного перестрахування займає страхова 

компанія Кремінь, яка по сумі вихідного перестрахування переганяє свого 

найблищого переслідувача – компанію PZU Україна майже  аж у 4,5 рази, при 

чому питома вага перестрахуваня у лідера становить колосальних 98%, яких не 

досягла більше ні одна страхова компанія. Якщо розглядати премії, то 
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найбільшу кількість премій отримує Кремінь, а друге місце займає компанія 

Арсенал страхування. Замикають десятку найбільших перестраховиків 

компанії Універсальна та Надійна. Також можна зробити висновок, що 

компанії Кремінь, Альянс, Аска та Надійна в основному займаються 

перестрахуванням.  

Отже, зважаючи на все вищесказане, можна зробити висновок, що 

перестрахування – це гарантія страховика перед страхувальниками, так як він 

(страховик) передаючи якусь частину ризику іншому страховику забезпечує 

відшкодування страхувальнику у разі настання страхового випадку. Шляхами 

вдосконалення перестрахового ринку в Україні можуть бути зміни в 

законодавстві, вдосконалення наявних нормативно-правових актів 

страхування, а також забезпечення таких умов для страховиків, за яких частка 

страхових платежів, яка належить перестраховику-нерезиденту, здебільшого 

буде припадати на Україну, а не на інші країни. Якщо цього не зробити, то 

буде значний відтік капіталу за кордон, що є негативним явищем для 

вітчизняної економіки. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

У статті досліджено сутність бюджету територіальної громади відповідно 

до норм чинного законодавства, визначено роль фінансового забезпечення 

територіальних громад. Визначено джерела доходів місцевих бюджетів та 

доходів, що формують бюджет територіальної громади. Проведено аналіз 

динаміки і структури доходів місцевих бюджетів. Виявлено основні проблеми 

їх наповнення та використання. Запропоновано напрямки підвищення 
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функціонування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації в 

Україні. 

Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, місцеві фінанси, децентралізація, 

органи місцевого самоврядування, територіальні громади, місцеві доходи, 

власні доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, податкові 

надходження, неподаткові надходження. 

Ефективне виконання органами місцевого самоврядування покладених на 

них функцій і завдань можливо лише за умови достатнього обсягу фінансових 

ресурсів, що перебувають у їх розпорядженні. Надмірна централізація 

повноважень органів виконавчої влади та відповідних фінансово-матеріальних 

ресурсів для їхнього здійснення, що мала місце в Україні до 2015 р., зумовила 

необхідність проведення реформ за принципом децентралізації з наданням 

значних повноважень територіальним громадам, наділенням їх більшими 

ресурсами задля місцевого розвитку.   

На сьогодні формування дохідної і видаткової частини місцевих бюджетів 

здійснюється у складних обставинах перетворень та реформування. Питання 

удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук 

резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним в умовах розширення 

повноважень, якими наділяються органи місцевого самоврядування. 

Питання місцевих бюджетів, зокрема формування їх дохідної частини, 

висвітлювалися у працях відомих науковців, таких як Батажок С.Г., Заброцька 

О. В., Луніна І.О.,  Кириленко О.П., Опарін В.М., Пасічник Ю.В., Простебі Л.І., 

Слухай С.М. Проте, незважаючи на значну кількість наукових публікацій у цій 

сфері, питання формування місцевих бюджетів потребують подальших 

досліджень в контексті впровадження реформи децентралізації фінансових 

ресурсів. 

Метою статті є дослідження сучасного стану формування дохідної частини 

місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації та розробка пропозицій 

щодо підвищення фінансової незалежності та самостійності місцевих органів 

влади.  

В умовах економічного зростання і зміцнення фінансового стану держави, 

незалежності органів місцевого самоврядування у здійсненні покладених на 

них функцій і виконанні власних і делегованих повноважень особливе місце 

належить місцевим бюджетам як фінансовій базі їх функціонування. Крім того, 

зростає їх значення у проведенні регіональної економічної політики та 

вирішенні соціальних питань. Місцевий бюджет відіграє важливу роль, 

впливаючи на стан економіки держави в цілому. Обсяги місцевого бюджету, 

величина податкового навантаження і структура бюджетних витрат певним 

чином впливають на динаміку виробництва, рівень зайнятості населення і 

загалом соціально-економічний стан відповідної території.  

Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджет – план формування та 

використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які 

здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування протягом бюджетного періоду. Бюджети місцевого 

самоврядування являють собою бюджети територіальних громад сіл, їх 
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об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних 

територіальних громад [1]. 

Варто зазначити, що сьогодні відбувається концентрація значних 

фінансових ресурсів у бюджеті об’єднаної територіальної громади. Таким 

чином, з’являється потужний ресурс, спроможний здійснювати помітний вплив 

на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади. В 

результаті впровадження реформи фінансової децентралізації у 2017 році 

частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті досягає 50%, тобто органи 

місцевої влади мають у своєму розпорядженні вагомий фінансовий ресурс, щоб 

ним ефективно управляти та спрямовувати на розвиток громад (рис.1.) 

 
 

Рис.1. Частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті України у 2015-2017 

роках [7] 

 

Отже, із наведених даних можна дійти висновку, що спостерігається 

позитивна тенденція зростання частки місцевих бюджетів в зведеному бюджеті 

України. Відповідно зростає фінансова стійкість та самостійність органів 

місцевого самоврядування. Доходи місцевих бюджетів розширюються 

випереджуючими темпами щодо росту доходів державного бюджету.  

Досліджуючи динаміку доходів місцевих бюджетів у 2015-2017 роках, 

варто зазначити, що обсяги доходів зростають щорічно(рис.2). Зокрема, у 2016 

році доходи місцевих бюджетів склали 170645 млн.грн., що на 41% більше, ніж 

в минулому році. У 2017 році цей показник становив 229491 млн.грн., 

зростання відбулось на 35% у порівнянні з 2016 роком [11]. Такі тенденції 

свідчать про підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у 

збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо пошуку 

резервів їх наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і 

зборів. 
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Рис.2. Динаміка доходів місцевих бюджетів у 2015-2017 роках 

 

Такі темпи зростання власних доходів місцевих бюджетів зумовлені діями 

Уряду, спрямованими на фінансову децентралізацію. Нові умови підвищили 

зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати надходження до 

місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та 

підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів. 

Крім того, сьогодні місцеве самоврядування поступово відходить від 

притаманної раніше споживацької позиції. Очікування дотацій вони сьогодні 

замінюють активними діями у створенні ефективного управлінського апарату, 

спрямовують кошти на розвиток громад, здійснюють аналіз витрачання 

бюджетних коштів та запобігають випадкам неефективного, нераціонального їх 

використання. 

Для підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів було 

внесено зміни в механізм формування дохідної частини місцевих бюджетів. 

Так, було законодавчо розширено перелік джерел доходів місцевих бюджетів. 

А саме з державного бюджету України передано 100% державного мита та 

плати за адміністративні збори, 10% податку на прибуток підприємств 

державного сектору економіки. Крім цього, збільшено норматив зарахування 

від екологічного податку з 35% до 80%. Передано з бюджету розвитку єдиного 

податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Варто 

відзначити, що змінами до бюджетного і податкового законодавства введено 

нові платежі -  акцизний податок (у місцеві бюджети надходять збори з 

роздрібного продажу підакцизних товарів за ставкою 5% вартості реалізованого 

товару) та транспортний податок [10]. 

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу почали займати 

надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб, оскільки зарахування 

відбувається наступним чином: бюджет м.Києва – 40%, обласні бюджети – 

15%, бюджети міст обласного значення – 60%, бюджети ОТГ – 60%, районні 

бюджети – 60%[3]. 

Розглянемо динаміку податкових надходжень до міських бюджетів на 

прикладі міського бюджету м.Вінниці (рис.3). 
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Рис.3. Динаміка доходів місцевого бюджету м.Вінниці у 2015-2017 роках 

 

Статистичні показники рис.3 свідчать про те, що в період з 2015 по 2017 

роки відбулося суттєве зростання обсягів податкових надходжень до місцевого 

бюджету м.Вінниці. До прикладу, в 2016 році надходжень по ПДФО надійшло 

в сумі 769532  тис. грн., що на 275959 тис. грн. (або 56%) більше аналогічного 

показника 2015 року. Якщо порівняти показники 2016–2017 років, можна 

побачити збільшення надходжень по ПДФО на 335067 тис. грн. (або 43,5%)[5]. 

Тенденція до зростання спостерігається по всіх основних статтях податкових 

надходжень. 

 Проведений моніторинг дохідної частини аналізованого місцевого 

бюджету показав досить високі темпи зростання податкових надходжень  

досліджуваному періоді. Разом із дохідною базою до місцевих бюджетів також 

було делеговано повноваження по самостійному утриманню об’єктів соціально-

культурної сфери. Однак, таке делегування повинно виступати не приводом для 

скарг, а мотиватором для пошуків шляхів розширення дохідної бази в частині 

податкових надходжень. 

Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають 

податкові надходження, а перш за все – податок на доходи фізичних осіб, 

єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно тощо. Розглянемо 

структуру доходів бюджету м.Вінниці (рис. 4). 
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Рис.4. Структура доходів бюджету м.Вінниця у 2017 році 

 

Діаграма показує, що значний потенціал містить у собі єдиний податок. У 

2017 році найбільша частка у структурі доходів місцевого бюджету м.Вінниці  

належить єдиному податку (49%). Рівень зростання надходжень з єдиного 

податку вплинуло і включення до його складу з 2015 року податку з 

сільськогосподарських виробників.  Питома вага податку на доходи фізичних 

осіб в загальній структурі дохідної частини місцевого бюджету у 2017 році 

становила 25%.  ПДФО займає одне з  центральних місць у забезпеченні 

податкових надходжень місцевих бюджетів. Вагоме місце у структурі доходів 

досліджуваного бюджету належить також платі за землю (5%), власним 

надходженням бюджетних установ (5%), офіційним трансфертам (7%) [5].  

Можна дійти висновку, що реформування місцевих органів 

самоврядування дає нові можливості для перспективного ефективного розвитку 

сільських, селищних та міських територій у регіонах України. Водночас 

позитивним аспектом є той факт, що рівень доходів бюджетів територіальних 

громад та об’єднаних територіальних громад реально збільшується. Зокрема, 

частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті України у 2017 році становила 

майже 50%. У 2016 році доходи місцевих бюджетів зросли на 41% у порівнянні 

з попереднім роком, у 2017 році – на 35%. У структурі доходів місцевих 

бюджетів найбільш питому вагу займають такі податки, як податок на доходи 

фізичних осіб та єдиний податок. 

Такі тенденції дають можливість проводити ефективну соціальну політику 

на місцях. Тому особливого значення набуває вирішення проблеми зміцнення 

дохідної бази місцевих бюджетів. Цієї мети можна досягти за рахунок 

продовження процесу децентралізації влади, створення стимулів для 
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нарощування власної дохідної бази місцевих бюджетів, вдосконалення системи 

міжбюджетних взаємовідносин.  

Необхідно також  визначити найефективніші методи залучення фінансових 

ресурсів місцевого бюджету, стимулювати органи місцевого самоврядування до 

участі у міжнародних проектах, забезпечити місцевими адміністраціями 

захисту прав інвесторів та надання гарантій щодо стабільності умов ведення 

бізнесу. Важливим є також створення системи ефективного контролю за 

формуванням і  використанням доходів місцевих бюджетів. 
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Поглиблення і розширення європейської економічної інтеграції, які 

супроводжуються розвитком податкової гармонізації та координації, 

позначаються на податковій політиці та оподаткуванні країн ЄС. Це 

проявляֺється як у реалізаֺції заходів, які забезпечують конвергенцію механізмів 

оподаткування в ЄС, так і у прийнятті рішень, спрямовֺаних передусֺім на 

підвищеֺння ефективֺності (конкурентоспроможності) націонаֺльних податкоֺвих 

систем з метою заохочеֺння інвестиֺцій, внаслідֺок чого відміннֺості в 

оподаткֺуванні на територֺії інтеграֺції нерідко лише поглиблֺюються. 

Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у вивчення податкової 

політики в межах європейського інтеграційного об’єднання та реформування 

податкової системи України відповідно до норм та стандартів ЄС здійснили: В. 

Валігура, О. Василик, В. Вишневський, В. Геєць, Л. Демиденко, Т. Єфименко, 

Т. Кощук, А. Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, В. Мельник, П. Мельник, В. 

Нусінов, А. Соколовська, І. Таранов, В. Федосов, Н. Хорошаєв, В. Шевчук, С. 

Юрій. 

Метою статті є розкриття теоретичних засад та організаційного механізму 

координації національної податкової політики у країнах ЄС. 

Успіх європейських країн у проведені податкових реформ та реалізації 

податкової політики, що ґрунтується на цінностях демократично-правового 

громадянського суспільства, зумовлює необхідність розгляду зарубіжного 

досвіду податкових правовідносин. Західна демократія передбачає високий 

рівень організації процесу адміністрування доходів для наповнення бюджетів 

усіх рівнів. Цьому передує його теоретичне та практичне осмислення на 

науковому рівні [1]. 

Для створення ефективної системи податкового регулювання та 

конвергенції податкової політики країн, що входять до ЄС, надзвичайно 

важливим є формування відповідних інституційних умов функціонування 

податкового сектору, а також неоліберальних органів податкової адміністрації 

та контролю. Таким чином, розбіжності між очікуваними й реальними 

результатами трансформації моделі податкових відносин, які виникають під 
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впливом інституційних умов, є характерною особливістю сучасних механізмів 

податкового регулювання у країнах ЄС. 

Теорію інституціоналізму, в аспекті регулювання та координації 

національної податкової політики у країнах ЄС, активно розвивають на Заході. 

Учені досліджують природу інститутів та їхній вплив на ринкове 

господарювання, основи інституційних трансформацій та інституційні умови 

фінансової діяльності держави. 

 Утім, ці розробки часто є малокорисними для пояснення закономірностей 

трансформаційних процесів у галузі оподаткування. Податкова політика ЄС в 

аспекті регулювання та поглиблення координації формується відповідно до 

глави 2 «Податкові положення» розділу VII «Загальні правила конкуренції, 

оподаткування і зближення законодавств» частини ІІІ «Внутрішня політика та 

діяльність Союзу» Угоди про функціонування ЄС [2] та Повідомлення 

Єврокомісії «Про податкову політику в ЄС – пріоритети на майбутні роки» від 

23 травня 2001 р. Наднаціональні органи ЄС покликані вирішувати лише ті 

проблеми в оподаткуванні його членів, які вони неспроможні розв’язати 

самостійно. Вирішення більшості з цих проблем потребує тісної координації 

національних податкових політик, що регламентується Повідомленням 

Єврокомісії від 19 грудня 2006 р. [3]. 

Податкова політика ЄС спрямована на усунення податкових перешкод для 

діяльності юридичних і фізичних осіб на спільному ринку, переважно протиріч 

в оподаткуванні транскордонної діяльності (передусім щодо справляння ПДВ і 

специфічних акцизів, оподаткування компаній і транспортних засобів). 

При цьому на Єврокомісію покладеֺно завданнֺя наполягֺати на внесеннֺі 

змін до податкоֺвого законодֺавства країн ЄС відноснֺо норм, які суперечать 

правилам ЄС. 

Податкова політика ЄС складається із скоординованих заходів всіх країн-

учасників щодо уникнення подвійного оподаткування, боротьби з ухиленням 

від сплати податків і запобігання ерозії податкової бази. Проте наголосимо, що 

основна роль у формуванні та реалізації податкової політики ЄС відводиться 

Єврокомісії. 

Як бачимо, податкова стратегія Європейського Союзу у галузі координації 

національної податкової політики країн-членів – це діяльність наднаціональних 

органів і країн ЄС щодо формування спільної законодавчої бази з питань 

оподаткування, запровадження інших скоординованих податкових заходів, 

обов’язкових для виконання, а також надання рекомендацій щодо заохочення 

певних змін в національних інструментах оподаткування з метою забезпечення 

досягнення перспективних цілей і виконання поточних завдань функціонування 

ЄС шляхом коригування перерозподільних механізмів його членів. 

У цілому, загальноєвропейська практика оподаткування приводиться у 

відповідність із податковою юрисдикцією ЄС двома основними способами: 

1.0шляхом початкової розробки і створення власної правової бази 

оподаткування, яка збігається із загальноприйнятими нормами ЄС; 

2. шляхом гармонізації місцевого податкового законодавства [4, с. 5]. 
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Подальший розгляд цього питання свідчить про те, що в обох випадках 

правовий вплив ЄС залишається досить незначним. Вузька сфера правового 

впливу податкової системи ЄС в черговий раз вказує лише на відносно скромні 

досягнення на шляху до політичної інтеграції. 

У перші роки інтеграції бюджет Європейського співтовариства можна 

було порівняти з обсягами фінансування інших міжнародних організацій. 

Пізніше, в 1970-их рр., глави держав створили систему «власних ресурсів», 

побудовану на основі митних і сільськогосподарських зборів та ПДВ. 

Здавалося, що інтеграція рухається у напрямі трансформації в податково-

бюджетну федеральну структуру з всеосяжними європейськими фінансовими 

ресурсами, які були б незалежні від окремо взятої національної політики. 

Однак, протягом 1980-1990-х рр. почала переважати думка, що ЄС не потрібні 

значні спеціальні ресурси. Відповідно до цієї парадигми, національні внески, 

які розраховуються на основі обсягу валового національного доходу держав-

членів, стали основним джерелом фінансування загальноєвропейського 

бюджету. Таким чином, левова частка бюджету ЄС більше не фінансувалася за 

рахунок «власних ресурсів», оскільки бюджет почав отримувати кошти шляхом 

одночасних внесків кожної країни-члена. На сьогодні, основним принципом 

формування бюджету є відповідність витрат і доходів, а також той факт, що 

бюджет не повинен перевищувати 1,23% від ВНД.  

Право держав самостійно проводити податкову політику, керуючись 

тільки власними міркуваннями, належить до однієї з ключових складових 

економічного суверенітету кожного члена ЄС. ПДВ після проведених в ЄЕС 

реформ вже до 1980-их рр. перетворився на основний податок ЄЕС, справляння 

якого стало невід’ємною умовою приєднання до Співтовариства. На перших 

порах в бюджет ЄС направляли 1% від зібраної суми ПДВ, але до 1985 р. норма 

цих відрахувань зросла до 1,4%. Для розширення фінансових можливостей 

Спільного бюджету в кінці 1980-х рр. було запропоновано залучати нові 

додаткові ресурси. До 1999 р. це дозволило повернутися до 1% від ПДВ і 

зниження частки надходжень від цього податку продовжилося. 

У ході реформи бюджетної політики ЄС в 2002-2003 рр. був встановлений 

норматив відрахувань від ПДВ – 0,75%, з подальшим зниженням до 0,5%  (2004 

р.) і 0,3% (2007 р.). У дійсності середній розмір відрахувань від ПДВ у  2003 р. 

склав 0,53%, а з 2004 р. знизився до 0,30% у ЄС-15 і 0,31% – по ЄС-27. За 

період 2008-2015 рр. ставка відрахувань з ПДВ склала 0,3%, за винятком 

Австрії – 0,225%, ФРН – 0,15%, Нідерландів та Швеції по 0,1%.  

У Постанові Євроради від листопада 2011 р. містяться пропозиції щодо 

нової схеми відрахування ПДВ (щомісячного) [5, с. 15]. 

Наднаціональні інститути ЄС не мають права вводити нові податки для 

виконання Спільного бюджету. Дотепер законодавчо закріплені такі «власні 

ресурси» Спільного бюджету: 

- збори на імпортовані товари сільського господарства; 

- податкові збори на цукор, глюкозу та інші моносахариди; 

- митні збори на імпорт сільськогосподарської продукції з країн, що не 

входять до ЄС; 
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- відрахування від ПДВ, які визначаються за єдиною ставкою з 

гармонізованої за правилами ЄС оподатковуваної бази кожної з держав-членів; 

- «додаткові» ресурси, засновані на розмірі ВНД країн-членів, і які 

стягуються щорічно за фіксованою ставкою [6, с. 22]. 

До доходів бюджету належить також прибуток від адміністративної 

діяльності наднаціональних інститутів, прибутковий податок, що стягується з їх 

співробітників, відсотки і штрафи за прострочені платежі попередніх років, 

перенесені з попереднього року залишки та інші другорядні надходження. 

Проте в сучасних економічних реаліях функціонування ЄС, на нашу 

думку, більший інтерес становить пошук нових джерел доходів. Вони зможуть 

не тільки скоротити існуючі надходження від ПДВ і ВНД. Цей крок також буде 

відображати підвищення ролі Спільного бюджету в економічній політиці ЄС. 

При виборі нових джерел доходів слід враховувати, що вони повинні 

максимально відповідати існуючим acquis communautaire, а також завданням 

ЄС щодо підвищення ефективності Спільного бюджету у досягненні названих 

цілей. Тобто альтернативні джерела поповнення бюджету ЄС повинні мати 

транснаціональні та гармонізовані ознаки, а їх збір не має бути занадто 

обтяжливим для ЄС. 

Кожне з розглянутих джерел додаткових доходів має свої недоліки і 

переваги. Говорячи про недоліки, ще раз підкреслимо важливість 

національного фіскального суверенітету. Наприклад, європейський податок, 

запропонований ЄС, не є прямим результатом реалізації загальноєвропейської 

політики. Отже, країни-члени ЄС розглядають його як удар по своєму 

суверенітету. Тому ЄС всіляко підкреслює, що фіскальний суверенітет 

залишиться недоторканним. 

Таким чином, перераховані бюджетні правила різко обмежують потенціал 

фінансового управління в ЄС. Зокрема, з таким незначним бюджетом стає 

практично неможливим проведення політики стабілізації на макрорівні. І 

незважаючи на те, що і Єврокомісія, і Європарламент беруть участь у розробці 

бюджетної політики, найважливіші бюджетні рішення, як і раніше, значною 

мірою спираються на міжурядові процедури узгодження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

На сьогодні найбільш проблемною сферою, яка потребує нагального 

реформування – це енергетика. Вирішення енергетичних питань являється 

одним з ключових завдань, які стоять перед українською економікою. Це 

завдання має бути реалізоване не тільки поодинокими, найбільшими 

енергоємними підприємствами, але також через дрібних споживачів, тобто 

населення, соціальні об’єкти та інші. Даний процес не має залишати осторонь 

навчальні та наукові заклади, які забезпечують теоретичні та практичні знання, 

а особливо повинен залучати до співпраці місцеве самоврядування, яке має 

сприяти та створювати юридичні і організаційні умови для функціонування 

малих і середніх підприємств енергетичної та споріднених галузей. 

В Україні основним енергоносієм на сьогодні залишається природний газ 

- 43% загального енергоспоживання або більше 75% виробленої теплової 

енергії. Внесок відновлюваних джерел енергії становить менше 2%. Не 

зважаючи на те, що альтернативна енергетика є однією з найпривабливіших 

галузей для інвестування, на сьогоднішній день генерація електроенергії з 

відновлювальних джерел в Україні знаходиться на стадії становлення [1]. 

Вінницька область є однією з найбільших аграрних областей України. В 

даний час область має надлишки електрогенеруючих потужностей, великий 

відсоток газифікованого житлового сектору і комунального теплогосподарства. 

Тому область в основному зорієнтована на постачання паливних ресурсів із 

інших регіонів України. В той же час, власні енергоресурси області якими є 

біопаливо, відходи переробки деревини, енергія малих рік, променева енергія 

Сонця використовуються не достатньо [2].  

Основними споживачами вагомої частки енергетичних ресурсів є 

житлово-комунальний сектор та населення. У цій сфері існує низка проблем, 

які характерні для більшості населених пунктів: 

− основне та допоміжне обладнання котелень практично вичерпало всі 

допустимі терміни експлуатації (термін експлуатації понад 57% котелень 

перевищує 20 років); 

− низька надійність теплових мереж, вичерпаний ресурс теплоізоляції, 
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що обумовлює великі  втрати тепла (до 30%), суттєві економічні збитки 

внаслідок частих аварій та значних обсягів ремонтних робіт; 

− не виконуються вимоги нормативно-правових актів щодо обліку 

теплової енергії при її виробництві, транспортуванні та споживанні; 

− практична відсутність використання альтернативних джерел енергії; 

− практична відсутність коштів в місцевих бюджетах для реконструкції 

комунальної теплоенергетики  

− серйозною проблемою в населених пунктах є некероване відключення 

споживачів від централізованої системи теплопостачання та перехід на 

індивідуальне (поквартирне) опалення, що призводить до «розбалансування» 

теплових мереж та «перевантаження» місцевих газових мереж, що в свою 

чергу, призводить до значних втрат паливо-енергетичних ресурсів та збитків, 

особливо в нинішніх умовах зростання цін на енергоносії, зокрема на 

природний газ [3]. 

Відсутність схем теплопостачання призводить до неможливості розробки 

регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики, 

неможливості  оптимізації структури споживання енергоносіїв. 

Реформуючи проблемну сферу енергетики Вінниччини та України в 

цілому, доцільно застосувати кластерні формування, членами якого будуть не 

тільки учасники бізнесу області, а й науковці, практики, представники громад, 

уряду та громадських організацій. Тісна співпраця кластеру у сфері енергетики 

допоможе не тільки вийти на зовнішні ринки суб’єктам кластер з метою збуту 

продукції, а й інвестувати кошти в удосконалення традиційних джерел енергії 

та можливості впровадження альтернативних джерел палива та енергетики.   

Ефективність діяльності кластеру досягається визначенням чіткої ролі 

його учасників. Використовуючи досвід Польщі у формування кластерних 

об’єднань вважаємо, що найбільш оптимальними є наступні ролі у кластері: 

- Лідер (Голова / Голова Президії кластеру); 

- Аніматор (Голова Ради кластеру); 

- Координатор (Голова суб’єкту, що координує кластер); 

- члени кластеру (особа, інституції) [4]. 

Серед основних перешкод, які можуть вплинути на формування та 

ефективну діяльність енергетичного кластеру нами було виділено: 

− бюрократична тяганина;  

− недостатня обізнаність та не сприйняття населенням проектів, що  

можуть реалізуватись; 

− монопольна диктатура на енергетичному ринку України; 

− валютні коливання; 

− не привабливість інвестиційного клімату; 

− тощо [5]. 

Застосування всіх можливих видів співпраці та взаємодопомоги на 

сьогодні в Україні є необхідною умовою відродження виробництва, досягнення 

високого рівня економічного розвитку, підвищення ефективності інвестиційно-

інноваційного розвитку регіону, соціальних стандартів, рівня та якості життя 
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населення. Тісне співробітництво підприємців, громадських організацій, 

громад, органів місцевого самоврядування, а також ВНЗ на обмеженому 

географічному просторі для досягнення спільних цілей ‒ це є умова, якій 

відповідає визначення кластера.  
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Питання про проведення адміністративно-територіальної реформи в 

Україні розглядають ще з моменту набуття незалежності країни. Але, нажаль, 

всі демократичні зміни не дали поштовху для реформування адміністративно-

територіального устрою. Адже виникає безліч протиріч між новими 

політичними, ринковими та суспільними відносинами і вже застарілою 

системою адміністративно-територіального устрою. Внаслідок чого, такі 

протиріччя стали однією з причин військової агресії до окремих українських 

регіонів. При цьому, європейський напрямок розвитку України в прямому сенсі 

вимагає адаптацію адміністративно-територіального устрою, які вимагають 

сучасні сформовані світові стандарти. Головна ідея проведення такого 

реформування – децентралізація влади, відповідно її публічність, наближеність 

до споживача послуг, що надає держава, але при умові збереження унітарного 

статусу країни та збалансованість впливу з боку центральної влади [3]. 

Аналізуючи наукову літературу, можна сказати, що питання процесу 

обслуговування державного та місцевих бюджетів, напрями його 

удосконалення і модернізація досліджувалося широким колом науковців, а саме 

таких, як Ю. М. Барський, П. М. Боровик, Л. В. Гізатуліна, І. М. Кукса, О. В. 

Батура,  Р. Т. Макуцький, Л. Л. Осипчук, В. І. Стоян, П. В. Жук, С. І. Юрій та 

іншими. 

Метою статті є дослідження стратегічних напрямів удосконалення 

організації казначейського обслуговування в умовах реформування державних 

фінансів в Україні. 

В результаті післяреволюційних змін, що відбувалися на початку 2014 

року, а також із приходом нових політичних сил і розуміння ними необхідності 

саме проведення реформи, а також усвідомлення її ролі у активізації 

довгоочікуваного соціально-економічного розвитку регіонів на сьогоднішній 

день набуло достатньо великого значення. 

Тому такий процес реформування має супроводжуватись реалізацією 

декількох реформ. По-перше, реформування територіального устрою, яка 

полягає в зміні розмірів та меж деяких територіальних одиниць відповідно 

створення нових. По-друге, адміністративна реформа суть якої полягає у зміні 

організації функціонування органів влади, їх структурних підрозділів, і 

відповідно функцій і завдань. І останнє, проведення реформи місцевого 

самоврядування, яка передбачає зміну діяльності регіональних органів влади, 

економічне обґрунтування їхнього функціонування, пошук нових джерел 

фінансування тощо [4]. 

За масштабами адміністративно-територіальна реформа має торкнутися 

всіх сфер життя суспільства, у тому числі і організації відповідних фінансових 

органів, зокрема, Державної казначейської служби України та її структурних 

підрозділів.  

Тому першим напрямом на шляху реформ буде виправлення помилок 

минулого, що перешкоджали стабільній роботі органів казначейської служби. 

Зокрема покращення безпеки системи захисту від різних кібер-атак. Тому що на 

антикорупційному шляху і далі будуть продовжуватись напади різного роду на 

органи влади. В такі нелегкі для України часи новій владі потрібно бути 
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пильними та якомога краще вдосконалювати систему захисту інформаційної 

системи. 

Про те, вже сьогодні можна запропонувати  різноманітні заходи задля 

підвищення рівня безпеки  і стабільності електронної безпеки, наприклад: 

- створити резервний дистанційний доступ задля забезпечення 

функціонування апарату Державної казначейської служби України у іншому 

місці із всім потрібним серверним і системним обладнанням; 

- розробити в обов’язковому порядку підтвердження особи 

користувача (автентифікацію) в інформаційній системі казначейської служби за 

допомоги електронного ключа із електронним цифровим підписом; 

- закупити додаткове системне обладнання як серверне так і для 

збереження резервних даних; 

- терміново замінити морально і фізично застаріле обладнання 

(комплектуючі та перефирійні пристрої, персональні комп’ютери тощо); 

- тощо [2]. 

Наступним напрямом реформування організації казначейського 

обслуговування бюджетів різних рівнів є закріплення обов’язку новостворених 

регіональних органів влади на законодавчому рівні використовувати систему 

існуючого дистанційного обслуговування програмно-технологічного комплексу 

«Клієнт Казначейства-Казначейство». 

Реалізація запропонованої ідеї з приводу обов’язкового використання 

системи дистанційного забезпечення дасть можливість новоутвореним радам 

громад наступне: 

- організувати увесь процес казначейського обслуговування 

відповідних клієнтів у процесі виконання бюджетів, як державного так і 

місцевих;  

- прискорити обробку і передачу інформації, що дасть змогу 

зменшити кількість витрачання часу на процес виконання бюджетів; 

- радам громад проводити моніторинг стану своїх рахунків у режимі 

реального часу; 

- підвищити рівень надійності інформаційної системи Державної 

казначейської служби України, а це достатньо важливо при умові зовнішньої 

агресії в Україні; 

- досягнути економічного ефекту для країни у результаті зменшення 

фінансових ресурсів на канцелярські матеріали та передачу документів, на 

виплату заробітної плати  працівникам органів казначейської служби, і також 

економія часу [4]. 

Потрібно відмітити, що така загально масштабна експлуатація системи 

дистанційного обслуговування з використанням електронного цифрового 

підпису була розпочата органами Державної казначейської служби України в 

лютому 2015 року. 

Відтак, в другому кварталі 2015 року в цю систему було підключено і 

обслуговується тільки 44 клієнта, а на етапі підключення знаходяться 133 

клієнта казначейства з 732 клієнтів, що лише заключили угоди з казначейською 

службою про використання системи дистанційного обслуговування. З них 
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фінансуються 170 клієнтів, фінансування яких відбувається із державного 

бюджету, 522 клієнта із місцевих бюджетів, а також 40 фондів і одержувачів 

коштів бюджету [5]. 

Існує тільки один недолік при впровадженні системи дистанційного 

обслуговування з використанням цифрового підпису радами громад у 

обов’язковому порядку, а саме якість зв’язку у віддалених територіях нашої 

держави. Тобто задля того, щоб його втілити необхідно спочатку провести 

позитивні зміни у інформаційних мережах країни. 

Відмітимо, що реалізація запропонованої ідеї не досить затратна, а для 

розпорядників коштів взагалі безкоштовна: 

- безкоштовно казначейська служба надає послуги по створенню 

ключів електронного цифрового підпису; 

- безкоштовне використання клієнтами системи дистанційного 

обслуговування через програмний комплекс «Клієнт Казначейства-

Казначейство»; 

- безкоштовне первинне підключення клієнтів в систему 

дистанційного обслуговування через програмний комплекс «Клієнт 

Казначейства-Казначейство». 

Впровадження системи дистанційного обслуговування «Клієнт 

Казначейства–Казначейство» безумовно призведе до спрощення опрацювання 

платежів і процедуру обслуговування розпорядників коштів бюджетів, та 

підвищить надійність інформаційної системи казначейської служби в цілому. 

Наступною позитивною перевагою такого впровадження є те, що 

результати дадуть ефект задля підвищення економічної безпеки країни. 

Зокрема, матиме місце функція превентивності відносно зловживань 

посадовців (голів громад). Адже, на сьогоднішній день, голови сільських, 

селищних і міських рад мають можливість корупційних зловживань, а наслідки 

можна приховати досить просто і швидко, адже паперові документи простіше 

не допустити до органів слідства.  

А у випадку впровадження системи дистанційного обслуговування у 

обов’язковому порядку всі документи будуть зберігатися до 10 років і 

відповідно за рішенням суду можуть отримуватись від органів казначейської 

служби та залучені до слідства чи судового розгляду. Це дасть можливість 

створення додаткових факторів невідворотності покарання і в свою чергу буде 

мати превентивний характер для корупційних зловживань.  

Тому з огляду на це, казначейська служба прийшла до висновку про 

необхідність створення абсолютно нової інформаційно-технологічної 

інфраструктури електронного казначейства (рис. 1) 
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Рис. 1. Елементи нової інформаційно-технологічної інфраструктури 

електронного казначейства 

 

Наступними змінами, які пропонуються в межах даної наукової роботи 

буде модернізація внутрішнього контролю в системі казначейського виконання 

державного та місцевих бюджетів. 

Разом з відповідними суб’єктами реалізації внутрішнього контролю 

органами Державної казначейської служби України тісно взаємопов’язані 

методи його здійснення. Як на рівні окремого працюючого служби так і на рівні 

цілого структурного підрозділу мають використовуватись взаємний контроль та 

моніторинг, а також відповідно самоконтроль і нагляд за контролем. Тобто, 

можна сказати, що процес внутрішнього контролю має бути всебічно 

розвинутим і перманентним. 

У частині самоконтролю, працюючий органу казначейської служби має 

самостійно слідкувати за правильністю та законністю функцій, які мають ним 

бути виконані. У процесах взаємоконтролю, працівник має перевіряти операції, 

які були виконані колегою до нього у розрізі одного процесу, або тої чи іншої 

процедури. Керівник структурного підрозділу має здійснювати моніторинг та 

контролювати дії, або бездіяльність підлеглих працівників. 

В цілому, вважаємо, що мають використовуватись такі методи здійснення 

внутрішнього контролю, які наведено на рисунку 2. 

Вже не одноразово виділялось питання про необхідність законодавчого 

закріплення рівня відповідальності конкретних показників та уніфікації правил 

і процедур проведення внутрішнього контролю в казначейській системі. Як 

показує практика, корисним буде використання зарубіжного досвіду в таких 

процесах. На практиці, це дасть можливість застосовувати сучасні методи та 

принципи реалізації контрольних функцій, які вже мали апробацію у органах 

влади іноземних країн і в системі управління великих транснаціональних 

корпорацій. 

Важливим завданням при цьому залишається уникнення повторення 

вагомих помилок, які були здійснені європейськими державами. Наприклад, Ян 

Елементи нової інформаційно-технологічної інфраструктури електронного 

казначейства 

— централізацію нормативно-довідкової інформації (НДІ), сховищ даних, 

користувацького програмного забезпечення (КПЗ);  

— консолідацію (об'єднання) і віртуалізацію апаратної інфраструктури;  

— розробку КПЗ у вигляді фронт-офісних програм;  

— впровадження порталів і «хмарних» розрахунків;  

— реалізацію у складі підсистем електронного бюджету першого етапу, а саме 

створення централізованного сервісу для ведення бухгалтерського обліку органів 

державної влади у казначействі;  
— впровадження механізмів інтеграції діючих інформаційних систем 

Державного казначейства з підсистемами електронного бюджету. 
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ван Тайнен у своїй статті «Досвід країн у запровадженні внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту європейського зразка» досліджував, що в 

Угорщині на стадії впровадження системи внутрішнього фінансового контролю 

через те що головні акценти були зосереджені на діяльності внутрішнього 

аудиту без запровадження належного внутрішнього контролю, а створені 

служби аудиту були змушені власноруч запроваджувати сферу внутрішнього 

контролю державних фінансів. 

 

 
Рис. 2. Методи здійснення внутрішнього контролю 

 

Взагалі, під внутрішнім контролем органами Державної казначейської 

служби розуміється сукупність дій, які виконуються управлінським персоналом 

установи і відповідно працівниками казначейської служби, які мають 

забезпечити дотримання всіма суб’єктами під час процесу виконання 

державного та місцевих бюджетів всіх законодавчих норм в результаті чого 

сформується бюджетна звітність. 

Відповідно до вище сказаного, вважаємо, що модернізація внутрішнього 

бюджетного контролю буде полягати в наступних основних напрямах: 

регламентація роботи; управління ризиками; сучасне інформаційне 

забезпечення системи контролю і аудиту; забезпечення постійного розвитку 

системи внутрішнього контролю і аудиту із урахуванням зарубіжного досвіду.  

Обов’язково відповідно до визначених напрямів має бути формування 

конкретних цілей і завдань, і головне – розробка плану, задля досягнення таких 

заходів. 

Запропонована нами модель внутрішнього бюджетного контролю полягає 

у виявленні, попередженні і усуненні всіх можливих фактів порушень або 

випадків пов’язаних з невиконання чинних законодавчих норм чи нормативно-

правових актів, вже прийнятих процедур, і нецільового або неефективного 

використання бюджетних коштів [1]. 

Методи здійснення внутрішнього контролю 

- аналітичний (процес, який забезпечить необхідну регламентацію та 

нормування діяльності); 

- фінансовий (процес, що забезпечить достовірний, повний та своєчасний 

облік операцій, які здійснюються при виконанні державного та 

місцевих бюджетів); 

- управлінський (процес, який забезпечить виконання покладених 

функцій на відповідні суб’єкти в визначених наперед межах); 

- автоматичний (процес, який забезпечить безумовну стабільність, 

надійність та оперативність збереження і опрацювання фінансових 

даних, і головне – цілісність та повноту інформації). 
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Необхідною умовою є використання уніфікованих заходів задля 

формування цільної системи внутрішнього контролю під час діяльності органів 

Державної казначейської служби України. 

Схематично модель організації внутрішнього контролю казначейської 

системи представлено на рисунку 3. 

 
 

Рис. 3. Схематична модель організації внутрішнього контролю 

казначейської системи 

 

1. Середовище контролю. Цілеспрямовані дії, які полягають у 

запровадженні та підтримці належного рівня внутрішнього контролю, загальне 

його розуміння ролі і значення у виконанні адміністративним персоналом 

Державної казначейської служби України. 

 Суб’єкти адміністрація, управлінський 

персонал, структурні підрозділи, що 

здійснюють контрольні функції, а 

також їх персонал 

Об’єкт процедури, операції та процеси, 

що виконуються органами державної 

влади, а також безпосередні дані обліку 

та звітності 

Середовище контролю 

забезпечення інформаційної транспарентності задля прийняття ефективних 

адміністративних рішень 

забезпечення отримання достовірної та повної інформації щодо виконуваних процесів 

та досягнутих результатів. 

збереження і максимізація ефективності використання усіх видів ресурсів та потенціалу 

органів влади (в т.ч. місцевого самоврядування), а відтак і запобігання службової халатності 

Методи 

аналітичні 

(процеси, що 

забезпечать 

необхідну 

регламентацію 

і нормування 

діяльності) 

управлінські 

(процеси, що 

забезпечать 

дотримання 

повноважень 

усіма 

суб’єктами у 

визначених 

наперед 

межах) 

фінансові (процеси, 

що забезпечать 

достовірний, 

своєчасний і повний 

облік операцій, що 

здійснюються при 

виконання бюджетів 

усіх рівнів) 

автоматичні (процеси, 

що забезпечать 

стабільність, 

оперативність та 

надійність збереження 

та опрацювання 

фінансових даних та 

цілісність й повноту 
інформації) 

Кінцева мета 

виявлення, попередження та усунення фактів порушень чи невиконання чинного 

законодавства або нормативно-правових актів, процедур та регламентів, а також 

неефективного чи нецільового використання бюджетних коштів 

Цілі 
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2. Процедури контролю. Різного роду організаційно-технічні заходи, 

які полягають у забезпеченні виконання розпоряджень і наказів 

адміністративного персоналу казначейської служби. 

3. Інформаційно-технологічна система. Під такою системою 

розуміється сукупність відповідних інформаційних потоків із можливістю 

визначення суб’єкта та часу унесення якихось змін або проведення інформації, і 

основне – встановлення особи, яка санкціонувала відповідні дії та понесе за них 

свою відповідальність. 

4. Система моніторингу. Забезпечення аналізу, оцінки, а також 

стеження за якістю внутрішнього контролю в системі казначейського 

обслуговування бюджетів. 

Звичайно ж, на сьогоднішній день в системі казначейської системи вже є 

прийняті правила, які застосовуються під час проведення перевірок 

функціонування територіальних підрозділів Державної казначейської служби та 

відповідно існують рекомендації правильного оформлення результатів таких 

перевірок. 

Окрім того, пропонуємо ось такі основні шляхи удосконалення 

внутрішнього бюджетного контролю казначейської служби включаючи як 

центральний апарат, його структурні підрозділи так і територіальні органи: 

1) максимальна оптимізація процедур та процесів при безпосередній 

діяльності казначейської служби, а також при проведенні перевірок виконання 

покладених на казначейську службу функцій; 

2) забезпечення поточного контролю за виконанням всіх процесів і 

функцій; 

3) формування необхідного інформаційного, ресурсного та 

інтелектуального забезпечення системи внутрішнього бюджетного контролю, а 

також взяття досвіду зарубіжних країн; 

4) забезпечення модернізації методики оформлення документів і 

проведення контрольних процедур, які здійснюються як центральним апаратом, 

його структурними підрозділами так і територіальними органами Державної 

казначейської служби України [6]. 

Висновки. Отже, впровадження всіх вищезазначених заходів є реальним 

протягом наступних двох-трьох років. Внаслідок запровадження всіх 

вищенаведених заходів буде очікуватись ряд позитивних результатів як для 

казначейського обслуговування бюджетів різних рівнів, так і для фінансової 

системи країни в цілому. 

Саме реалізація таких запропонованих заходів призведе до: 

1. покращення ефективності прийняття різних управлінських рішень у 

процесі реалізації державної фінансової політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетів як державного так і місцевих за рахунок збільшення 

оперативного доступу до достовірної, актуальної і повної інформації відносно 

стану та динаміки показників виконання бюджетів всіх рівнів; 

2. мінімізації витрат бюджетних коштів на постійне оновлення 

програмного і системного забезпечення унаслідок зменшення кількості 

окремих децентралізованих систем при опрацюванні інформаційних ресурсів; 
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3. значної економії коштів бюджетів унаслідок скорочення витрат і 

одержувачів бюджетних коштів; 

4. спрощення доступу до необхідних ресурсів інформації працівників 

органів Державної казначейської служби України; 

5. підвищення якості інформаційних ресурсів, та їх достовірність 

унаслідок зменшення ймовірності внесення даних з помилками. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті визначено сутність інвестиційної діяльності страхових компаній, 

проаналізовано інвестиційну діяльність страховика та виявлено позитивні 

зміни в формуванні активів та страхових резервів страхових компаній. Також 

розкрито основні проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній та 

встановлено рекомендації щодо їх вирішення.  

Ключові слова: страхова компанія, інвестиційний потенціал, інвестиційна 

діяльність, страхові резерви, активи страховиків, інвестиції.  

На сучасному етапі розвитку страхові компанії посідають особливе місце 

в забезпеченні інвестиційного процесу. По-перше, вони самі здатні виконувати 

функції інституційних інвесторів, мобілізуючи значну частину фінансових 

коштів юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні сфери інвестицій. 

По-друге, за допомогою страхування можна забезпечити стимулювання 
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інвестиційної активності вітчизняних і іноземних власників капіталу шляхом 

здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантують 

інвесторам повернення вкладених коштів, а в багатьох випадках і 

відшкодування не отриманого доходу при настанні різних несприятливих 

подій, що призвели до втрати всіх чи частини вкладених сум.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що інвестиції та інвестиційна 

діяльність завжди знаходились в центрі уваги економічної науки. В першу 

чергу це пояснюється тим, що інвестиції є джерелом розвитку економіки, а 

інвестиційна діяльність впливає на фундаментальні основи господарської 

діяльності, економічні і соціальні перетворення та розвиток суспільства в 

цілому. А важливими учасниками інвестиційного ринку є й страхові компанії, 

які з одного боку належать до потужних інституційних інвесторів, а з іншого – 

пропонують інвесторам страховий захист їхніх вкладень від можливих втрат, 

що виникають внаслідок несприятливих та не передбачуваних змін політичної 

ситуації, кон’юнктури ринку, і тим впливають на інвестиційний клімат в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної раніше 

частини проблеми. Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням 

інвестиційної діяльності страхових компаній, проблем та перспектив їх 

розвитку досліджували такі вітчизняні й закордоні науковці й фахівці, як В.Д. 

Базилевич, А.М. Букало, О.Д. Вовчак, О.О. Гаманкова, К.Ю. Годунок та інші, 

проте питання щодо можливостей формування інвестиційних і фінансових 

ресурсів страховими компаніями для фінансування економічного розвитку 

країни на сьогодні залишаються невирішеним і потребують подальшого 

дослідження.  

Метою статті є аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній та 

визначення шляхів її оптимізації. Виклад основного матеріалу. У розвинутих 

країнах світу страхові компанії є не лише тими підприємницькими 

структурами, які пропонують страховий захист, але й важливими 

інвестиційними інститутами. В Україні страхові компанії пропонують не тільки 

страховий захист майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, але і є й 

учасниками інвестиційного ринку країни. Страховиками визнаються фінансові 

установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств 

або товариств із додатковою відповідальністю й одержали в установленому 

порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності [1]. Іншими словами, 

страховик – це організація, котра згідно з отриманою ліцензією бере на себе за 

певну плату зобов’язання в разі настання страхового випадку відшкодувати 

страхувальникові чи особам, яких він назвав, завданий збиток або виплатити 

страхову суму. За характером роботи страховиків поділяють на три групи: 1) 

такі, що страхують життя; 2) здійснюють інші види страхування; 3) надають 

виключно перестрахувальні послуги. В Україні страхові компанії, які отримали 

ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами 

страхування. Оскільки на українському страховому ринку не представлені 

страховики, які займаються виключно перестрахуванням (страхові компанії, що 

отримали ліцензію на здійснення певного виду страхування, можуть також 

здійснювати перестрахування за цим видом), то всі страхові компанії поділяють 
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на ті, які займаються страхуванням життя, і ті, які займаються іншими видами 

страхування (ризикові компанії). Такий розподіл є дуже важливим, адже у 

зв'язку зі специфікою руху коштів для кожного виду страхових компаній 

відрізнятиметься підхід до здійснення інвестиційної діяльності [10]. Під час 

здійснення інвестицій важливе значення для страховиків має формування 

ресурсної бази. Інвестиційними ресурсами страховика можна вважати його 

фінансові ресурси, тобто капітал, який поділяється на власний, залучений та 

позичений. З погляду інвестиційного потенціалу найбільше значення для 

страховика має залучений капітал, зокрема такий елемент залученого капіталу, 

як страхові резерви. Саме залучений капітал страховика у вигляді страхових 

резервів є основою його інвестиційної діяльності. Окрім цього, залучений у 

вигляді страхових премій і зосереджений у страхових резервах капітал 

вважають одним із найдешевших видів залученого капіталу. Так, страхові 

компанії, що здійснюють загальне страхування, взагалі не сплачують власникам 

капіталу (страхувальникам) за його використання (тут своєрідною «платою» з 

боку страховика є надання страхового захисту), а страховики, що здійснюють 

страхування життя, сплачують страхувальникам за користування капіталом 

дуже невисокий відсоток: його максимальна величина, регламентована 

законодавством, становить 4 %, які отримує страхувальник у вигляді відсотків, 

Для з’ясування сутності інвестиційної діяльності страхових компаній необхідно 

розкрити зміст страхових інвестицій. У сучасній економічній літературі 

викладено різноманітні підходи до сутності та класифікації інвестицій загалом. 

На нашу думку, страхові інвестиції – це вкладення коштів страхових компаній в 

об'єкти інвестування з метою отримання прибутку. Страхові інвестиції 

втілюють у собі істотні риси інвестицій взагалі та мають свої особливості 

прояву, які можна розглянути через їх класифікацію. Загальновизнаним є поділ 

інвестицій на реальні та фінансові, а, отже, страхові інвестиції за об'єктами 

вкладень, теж поділяються на реальні та фінансові страхові інвестиції. Реальні 

інвестиції – це вкладення коштів у реальні активи – матеріальні та 

нематеріальні. Серед дозволених активів страхових компаній лише вкладення у 

нерухомість та інвестиції у економіку України, визначені Кабінетом Міністрів 

України, можна зарахувати до матеріальних та нематеріальних реальних 

страхових інвестицій. У розвиненому суспільстві через поширеність та високий 

ступінь розвитку фінансових інститутів панівною є частка фінансових 

інвестицій [6]. Фінансові страхові інвестиції – вкладення страхових компаній у 

різні фінансові інструменти (цінні папери, депозити). У свою чергу фінансові 

інвестиції за метою інвестування поділяються на стратегічні та портфельні. 

Стратегічні страхові інвестиції передбачають придбання контрольного або 

значного пакета акцій з метою реалізації стратегічних завдань. Портфельні 

страхові інвестиції – вкладення, метою яких є отримання поточних доходів чи 

приріст вкладеного капіталу [11]. Сукупність реальних та фінансових 

інвестицій формує страховий інвестиційний портфель, який має не лише 

максимізувати доходність й мінімізувати ризики, а й забезпечувати повернення 

вкладень. За самостійністю здійснення страхові інвестиції поділяються на прямі 

та непрямі. Прямі інвестиції – вкладення коштів безпосередньо інвестором – 



 

371 

 

страховою компанією, яка відповідає за прийняті рішення щодо вибору об'єктів 

та інструментів інвестування. Для підвищення ефективності прямого 

інвестування зарубіжні страхові компанії створюють відповідні структурні 

підрозділи. Непрямі страхові інвестиції – вкладення, що здійснюються за 

участю фінансових посередників, зокрема, інвестиційних компаній чи фондів 

[15]. Подальша класифікація страхових інвестицій може відбуватись за низкою 

інших ознак: періодом інвестування, регіональним розташуванням, джерелами 

фінансування, характером здійснення інвестицій, формами власності інвесторів 

– страхових компаній, тощо. Цілісне розуміння страхової інвестиційної 

діяльності повинно ґрунтуватись на визначенні функціональної ролі страхових 

інвестицій. Можна сказати, що страхова інвестиційна діяльність – це діяльність, 

яка спрямована на зростання доходів страхових компаній. Інвестиційна 

діяльність страхових компаній впливає й на якість пропонованих страхових 

послуг за рахунок формування достатніх обсягів страхових резервів. За рахунок 

нагромаджених коштів збільшуються власні ресурси страхових компаній, що є 

важливим у світлі тенденцій щодо поступового збільшення вимог до 

мінімальних розмірів статутних капіталів. З’ясування сутності страхових 

інвестицій дозволяє розкрити зміст страхової інвестиційної діяльності. На 

характер реалізації інвестиційної діяльності страхових компаній впливають такі 

фактори: розмір страхової компанії, розмір власного капіталу страховика, 

фактори сформованого страхового портфеля (переважаючі види ризиків, 

середні розміри збитків, частота настання страхових подій), політика щодо 

виплат страхових відшкодувань. Якщо страховик проводить ризикові види 

страхування, серед яких наявні неоднорідні високоризикові види, що важко 

підлягають процедурі вирівнювання ризиків (страхування відповідальності, 

морське, авіаційне страхування, страхування екологічних ризиків і ін.), то йому 

потрібно буде в найкоротший термін перетворити свої активи в готівку або 

гроші на поточному рахунку, щоб виконати свої зобов'язання за договорами 

страхування. Отже, страховики з неоднорідним ризиковим страховим 

портфелем повинні формувати суворіші вимоги до ліквідності своїх активів. 

Інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя пов’язана з тим, що ці 

фінансові установи мають справу з довгостроковими фінансовими ресурсами. 

На українському ринку страхових послуг більше представлені компанії з 

ризикового страхування, тому важливо детальніше дослідити особливості саме 

їхньої інвестиційної діяльності. Рівень безпеки інвестиційних вкладень 

страхових організацій потрібно розглядати та оцінювати у двох напрямах: 

вкладення власних та залучених страховими компаніями коштів. Щодо власних 

фінансових ресурсів (статутного, резервного та додаткового капіталу, а також 

нерозподіленого прибутку), то законодавче унормування їх розміщення на 

фінансовому ринку стосується лише статутного капіталу. Зокрема статутний 

капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Як виняток, 

дозволяється формувати статутний капітал цінними паперами, що 

випускаються державою, але не більше ніж 25 % загального розміру статутного 

капіталу, а також забороняється використовувати для формування статутного 

капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, 
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позику та під заставу і вносити нематеріальні активи [1]. Обмеження 

інвестиційної діяльності страхових компаній більшою мірою стосується 

розміщення сформованих ними страхових резервів, тобто залучених коштів 

страховиків, що значно підвищує рівень безпеки цієї категорії інвестиційних 

вкладень. Тому безпека інвестиційної діяльності вітчизняних страхових 

організацій значною мірою залежить від фінансового менеджменту страхової 

організації, якщо це стосується розміщення власного капіталу, та державної 

інвестиційної політики у сфері страхування – щодо інвестування залучених 

коштів [13]. Формування інвестиційного портфеля страховика, структура та 

обсяги якого залежать від багатьох факторів, зокрема ефективності страхової 

діяльності, ситуації на фондовому ринку та ринку нерухомості, загальної 

економічної ситуації держави. Оптимізація процесу управління інвестиційним 

потенціалом є доволі актуальним завданням страховиків. Вибір моделі 

управління залежить від розміру та фінансових можливостей компанії, обраної 

інвестиційної політики, наявності прямих та непрямих державних обмежень 

або стимулів до вибору інвестиційних партнерів, умов їхньої діяльності тощо. 

Більшість страхових компаній не має ретельно розробленої інвестиційної 

стратегії та вкладає кошти у фінансові інструменти афілійованих структур чи у 

банківські депозити. З розвитком страхового ринку у частині його реального 

сегмента потреба у безпечному та ефективному розміщенні коштів страхових 

компаній зростатиме. Вирішити це завдання можна лише за умови наявності 

відповідного інформаційного та кадрового забезпечення. Страхові компанії, 

надаючи послуги з покриття ризиків, самі відчувають потребу у професійних 

управляючих, в першу чергу на фондовому ринку. Результати опитування 

засвідчили, що 70,6 % респондентів при організації інвестиційної діяльності 

користуються послугами штатних фахівців; 23,5 % – компаній з управління 

активами та позаштатних консультантів і лише 5,9 % – дочірньої інвестиційної 

компанії. Аналіз стану і тенденцій розвитку страхового ринку України дозволив 

виділити фактори, які стримують розвиток інвестиційної діяльності страхових 

компаній, зокрема: недосконалість нормативно-правового регулювання у сфері 

страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам 

європейських стандартів; недостатність ліквідних фінансових інструментів для 

проведення ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою є 

проблема забезпечення довгострокових зобов'язань за договорами страхування 

життя) недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування 

масштабних ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій сферах, стримує 

розвиток аграрного і медичного страхування); зволікання з упровадженням 

обов’язкового медичного страхування за участю страховиків, відсутність 

законодавчих засад для впровадження інвестиційного і пенсійного страхування: 

непрозоре державне регулювання: непрозорість фінансової звітності страхового 

сектору; відсутність якісної статистичної інформації в страховому секторі; 

низький рівень послуг, що надаються окремими страховиками та наявністю 

випадків шахраювання; використання страхування як механізму оптимізації 

оподаткування та ухилянням від податків; недосконале нормативно-правове 

урегулювання діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних 
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комісарів [9]. Тому в рамках реформування страхового ринку, підвищення 

рівня якості послуг на страховому ринку, а також підвищення його 

інвестиційного потенціалу доцільно реалізувати наступні заходи нормативно-

правового, організаційно-методологічного та інформаційного характеру: 

формування чіткої концепції реформування галузі, удосконалення державного 

регулювання ринку, зокрема у сегментах обов'язкового та медичного 

страхування; своєчасну та широку адаптацію українського страхового ринку до 

світових вимог фінансового регулювання та нагляду, активну співпрацю з 

європейськими та міжнародними організаціями; створення правових умов для 

повноцінного впровадження інвестиційного та пенсійного страхування; 

впровадження міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку і 

аналітики діяльності страхових компаній; створення єдиної саморегулюючої 

організації, членами якої повинні бути всі страхові компанії, робота якої має 

зосереджуватися на захисті прав споживачів страхових послуг, забезпеченні 

добросовісної конкуренції на ринку; створення незалежного інституту 

експертизи договорів і страхових випадків, а також діючої системи контролю 

над фінансовим станом страхових компаній; забезпечення формування 

інвестиційних інструментів для розміщення довгострокових страхових 

резервів; удосконалення моніторингу діяльності страховиків та посилення 

контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення 

платоспроможності, фінансової стійкості, розміру чистих активів, статутного 

капіталу та осіб, що володіють значною часткою капіталу страховиків; 

розробка нормативної бази, що уможливлює співпрацю страхових компаній та 

компаніями з управління активами у сфері управління активами страхових 

компаній [2]. На нашу думку, за наявності ефективної системи страхування 

можна в рази збільшити вкладення заощаджень населення у страхові компанії, 

які в подальшому стануть джерелом інвестування. А реалізація наведених 

рекомендацій має зберегти та в середньостроковій перспективі зміцнити 

фінансовий потенціал страхового ринку України, що, у свою чергу, створить 

сприятливе підґрунтя для активізації інвестиційної активності страхових 

компаній та дасть змогу стабілізувати промисловість, створити противагу 

банківським установам та забезпечити державу дефіцитними довгостроковими 

інвестиціями.  

Отже, можна зробити наступні висновки, що страхова інвестиційна 

діяльність – це діяльність страхових компаній щодо вкладення її власних і 

залучених коштів тепер і отримання доходу у майбутньому. Страхові інвестиції 

є рушієм економічного зростання, джерелом фінансування економіки країни та 

отримання прибутку страховими компаніями. Найважливішою особливістю 

фінансово-господарської діяльності страховиків є формування страхових 

резервів, які повинні забезпечити фінансову стабільність страховика і 

виконання ним зобов’язань перед клієнтами. Страхові резерви – це 

нагромаджені страховиком грошові кошти для майбутніх виплат страхових сум 

та страхових відшкодувань страхувальникам за укладеними договорами 

страхування Страхові компанії є важливим інструментом розвитку економіки 

щодо реалізації інвестиційних вкладень та одночасно їх гарантами. Активізація 
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інвестиційної діяльності страхових компаній сприятиме розвитку 

інвестиційного клімату України, забезпечення якого повинно стати 

першочерговим завданням найближчих років.  
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РОЛЬ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В 

ЕФЕКТИВНІЙ БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті охарактеризовано вплив якісного управління грошовими потоками 

банків на ефективність банківської діяльності в цілому. Проведено аналіз 

основних показників результатів діяльності банківської системи України та 

зроблені висновки, які стверджують, що ефективність банків у загальному 

значенні характеризує їх здатність своєчасно створювати грошові потоки та 

якісно управляти ними. 

Ключові слова: комерційний банк, грошові потоки, ефективність, якість 

управління, прибутковість. 

Дуалістична природа банків, а саме не лише їх нєпосередництво в 

переміщенні грошових потоків від продавців до покупців, а й функціонування 

як підприємницьких структурз метою максимізації прибутку, зумовлює 

особливе значення економічної ефективності їхньої діяльності. У сучасних 

умовах ефективність функціонування банків має суттєвий вплив на економічну 

діяльність, значимість її проявляється як на макро-, так і мікрорівні. Так як 

фінансовий сектор відіграє ключову роль у розподілі грошових потоків в 

економіці, то ефективність банківської діяльності безпосередньо залежить від 

якісного управління її грошовими потоками, що і зумовлює актуальність даної 

тематики. 

Метою статті є визначення впливу якісного управління грошовими 

потоками банків на ефективну діяльність банківської системи вцілому. 
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Шефрін, Т. С. Хачатуров. Проблемам управліннягрошовимипотоками банків 

http://abookz.com/book_205_page_4
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присвятили свої роботи  українські  вчені:  І. А.Бланк,О. В.Васюренко, Л. М. 

Алексєєнко, Д. В. Олексіч, А. В.Дзюблюк.Незважаючина це,залишається  

актуальним  питання  впливу  якісногоуправління грошовими потоками на 

ефективну банківську діяльність. 

Економічна категорія «ефективність банків» постійно знаходиться в 

розвитку, а її зміст змінюється та ускладнюється. За результатами вивчення праць 

українських і зарубіжнихекономістів, присвячених дослідженню «ефективності 

банківської діяльності», підходи до з’ясування сутності цього поняття можна 

узагальнити до двох основних визначень: 

⎯ співвідношення витрат ресурсів і результатів, отриманих від їх 

використання; 

⎯ соціально-економічна категорія, яка визначає вплив способів 

організації діяльності учасників на рівень досягнутих ними результатів, тобто 

відповідність отриманих результатів поставленим цілям. 

Вітчизняні науковці Н. В. Маслак та А. В. Буряк стверджують, що у межах 

макроекономічного підходу ефективність банків як фінансових посередників 

можна визначити як «…здатність банків акумулювати фінансові ресурси в 

конкурентному середовищі та забезпечувати максимальну віддачу розміщених 

ресурсів з точки зору економічного зростання країни» [7, с.85]. 

Отже, ефективність банків у загальному значенні характеризує їх здатність 

своєчасного та стабільного створення грошових потоків та управління ними. 

Як визначає О. А. Кириченко, грошовий потік банку – це «… сукупність 

розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його 

фінансовою діяльністю» [5, ст. 5]. Перевагою цього визначення є розмежування 

науковцем грошового потоку з точки зору надходжень і виплат. 

В. М. Коваль досліджує економічну сутність грошових потоків банку і 

стверджує, що «…фінансові ресурси, які надходять до банку у вигляді вхідного 

грошового потоку з макросередовища і мають визначені групові ознаки, в 

процесі функціонування банку проходять повний життєвий цикл, 

трансформуються з категорії в категорію, з групи в групу, змінюють напрямок 

руху і виходять з банку в макросередовище в іншій формі. Тому грошові 

потоки є відображенням зовнішніх фінансових ресурсів через призму операцій 

комерційного банку. Виходячи з цього, будь-яка банківська операція 

складається з одного або групи грошових потоків»[6, ст. 212]. 

Отже, ефективність банківської діяльності безпосередньо залежить від 

якісного управління її грошовими потоками. 

Головним показником результативності діяльності банку є отримання 

прибутку. Кількісний і якісний аналіз прибутковості проводиться з метою 

з’ясування фінансової стійкості банку та оцінки ефективності його роботи за 

певний звітний період. 

З метою оцінювання ефективності банківської діяльності проведемо 

детальний аналіз основних показників результатів діяльності банківської 

системи України (див. табл. 1).  Згідно з аналітичними даними за підсумками 

2016 року фінансовий результат банківської системи України був позитивним і 

становив 1 250 млн грн.  
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За даними таблиці 1 можна зробити висновки, що позитивний результат 

банківської системи України за підсумками 2016року зумовлений у першу чергу 

ліквідацією значної частини проблемних банків, що, у свою чергу, слугувало 

причиною від’ємного результату всієї банківської системи України. Чистий 

операційних дохід від основної діяльності становить 47 646 млн грн. (зокрема 

чистий процентний дохід – 28 289 млн грн.). Співвідношення чистого 

операційного доходу від основної діяльності до адміністративних та інших 

операційних витрат є прийнятим і наразі становить179,75 

%.С піввідношенняадміністративно-господарських витрат до валових доходів 

становить 20,81 %,що на 3,75 % менше, ніж в 2014 р. 

Таблиця 1. Основні показники результатів діяльності банківської 

системи України за 2014 – 2016 роки, млн грн. [2] 
 

Показник 
Роки 

2014 2015 2016 

Чистий процентний дохід 25 317 23 231 28 289 

Чистий комісійний дохід 8 339 9 484 10 536 

Результат від торговельних операцій 1 396 1 238 8 821 

Чистий операційний дохід від основної діяльності 35 052 33 953 47 646 

Чистий інший операційних дохід –5 324 –2 398 –930 

Чистий операційних дохід 29 728 31 555 46 716 

Інший дохід 931 1 946 2 528 

Загальний адміністративні витрати 17 629 18 858 21 510 

Відрахування в резерви 11 563 12 549 27 225 

Податок на прибуток –91 913 –741 

Фінансовий результат поточного року 1 558 1 181 1 250 

Коефіцієнт ефективності діяльності, % 136,60 144,35 179,75 

Загальні адміністративні витрати/валовий 

дохід, % 

24,56 24,03 20,81 

ROA, % 0,29 0,21 0,19 

ROE, % 1,98 1,36 1,37 

 

Отже, незважаючи на зменшення чистих грошових потоків банків, 

банківська система України в 2016 році отримала прибуток. Сьогодні 

скорочення фінансової активності є загальною тенденцією практично для 

всього банківського сектору, особливо для іноземних банків і банків з 

іноземним капіталом. Це обумовлено наслідками фінансової кризи, а також 

негативними прогнозними тенденціями на наступні 2–3 роки. 

Результатом якісного управління грошовими потоками є отримання 

прибутку. Із загального розміру фінансового результату прибуткових банків 

4,97 млрд грн. (3/4 прибутку) припадає на 10 найприбутковіших банків, про 

що свідчать дані, наведені у таблиці 2. 

Слід зазначити, що на формування грошових потоків банку значний вплив 
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має ефективність банківського менеджменту, щопередбачає досягнення цілей 

діяльності банку за умови раціональноговикористання 

наявних ресурсів без  загрози  втрати  фінансової  стійкості  банку. 

Усучаснихумовахефективнийбанківськийменеджментозначає[5, ст. 50]: 

⎯ орієнтацію банку на попит і потреби ринку, на запити клієнтів й 

організацію таких банківських продуктів, які користуються попитом і можуть 

дати банку запланованийприбуток; 

⎯ постійне прагнення до підвищення ефективності банківської 

діяльності з метою зменшення витрат і одержання оптимальнихрезультатів; 

⎯ коригування цілей, завдань і програм банку залежно від 

кон’юнктуриринку. 

Таблиця 2. Прибуткові банки України в 2016 році, млн грн. [2] 
№ Назва установи Сума прибутку 

1 ВТБ Банк 1 026 120 

2 Промінвестбанк 874 621 

3 СітіБанк 803 625 

4 КредіАгріголь Банк 472 860 

5 ПриватБанк 387 230 

6 Інг Банк Україна 358 669 

7 Ощадбаднк 340 010 

8 БМ Банк 299 600 

9 ПУМБ 213 402 

10 ОТПБанк 192 863 

 

Слід звернути увагу на те, що в умовах нестабільної економіки набуває 

важливого значення ефективність ризик-менеджменту та визначення 

прийнятного рівня ризику для банку в сучасних умовах, зростає необхідність 

розвитку банківського бізнесу. Враховуючи ризикований характер 

банківської діяльності, слід відмітити, що саме якісне проведення оцінки або 

аналізу ризиків, які супроводжують діяльність банку, буде значно впливати 

на формування грошових потоків банку, а також на ефективність банківської 

діяльності. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, слід зазначити, 

щоякісне управління грошовими потоками банків має величезний вплив на 

ефективність банківської діяльності в цілому, про що свідчать такі основні 

показники результатів діяльності банківської системи як чистий процентний 

дохід, чистий комісійний дохід, фінансовий результат поточного року, 

коефіцієнт ефективності діяльності та інші. Томув сучасних умовах 

нестабільної економіки виникає потреба в формуванні ефективної системи 

управління грошовими потоками банку, яка забезпечує не тільки стійкість 

банківської установи зокрема, а і банківської системи в цілому в конкурентний 

період часу, дає можливість до подальшого розвитку, досягнення фінансового 
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успіху на довгострокову перспективу. 
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I.I. Решетнiк 

здобувaч освiтнього ступеня «мaгiстр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

У стaттi aвтором встановлено, що, по-перше, ПДВ імплементувався в 

податкові системи країн світу як досить простий в адмініструванні та 

водночас такий, що мав забезпечувати значні податкові надходження до 

бюджету. По-друге, з його поширенням у світі виникла потреба в уніфікації 

правових рамок та елементів податку з метою протидії податковій 

конкуренції між країнами, спрощенню здійснення зовнішніх торгових операцій 

та запобіганню проявам податкового шахрайства. 

Ключовi словa:   ПДВ, реверсний механізм сплати ПДВ, обернений ПДВ, 

гармонізований податок, базова ставка. 

Постaновкa проблеми. У сучaсному свiтi мaло якa держaвa не 

використовує ту чи iншу форму подaтку нa додaну вaртiсть. Природно, що 

кожнa держaвa нaлaштовує дaний подaток у той спосiб, який би нaйбiльше 

вiдповiдaв її цiлям. 

ПДВ вiдiгрaє знaчну прaктичну i теоретичну роль, у зв’язку iз чим 

необхiдно видiляти окремi ознaки, притaмaннi виключно цьому подaтку. Тaким 

http://www.rurik.com.ua/documents/
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чином, доктринaльне визнaчення хaрaктерних особливостей ПДВ i його мiсце 

серед основних сумiжних подaткiв потребують нaлежної оцiнки, оскiльки рiзнi 

пiдходи до трaктувaння сутностi додaної вaртостi породжують неоднознaчнiсть 

у визнaченнi дaного подaтку. 

Дослiдженням методiв визнaчення додaної вaртостi зaймaлися нaуковцi 

О. О. Aмошa, Бен Террa, Ф. Бредороде, О. М. Голик, К. Ф. Ковaльчук, Ю. 

Крaюс i Т. М. Ревa, В. Лiндхольм, Б. Г. Мaслов, О. Олдмен, О. Скенк, Ю. В. 

Вaсильєв, М. Г. Кузнецов, О. В. Поролло тa iншi. 

Виклaд основного мaтерiaлу дослiдження. Зa дaними ОЕСР стaном нa 1 

сiчня 2016 р. у 167 крaїнaх свiту використовувaвся ПДВ aбо близькi до нього 

подaтки [10, с.184]. Пiд близькими до ПДВ подaткaми мaються нa увaзi подaтки 

нa товaри тa послуги. Остaннi, нa думку експертiв ОЕСР, в цiлому еквiвaлентнi 

ПДВ (рiзниця може бути, нaприклaд, в методaх визнaчення подaткових 

зобов’язaнь, включеннi подaтку у цiну товaру одрaзу нa цiннику aбо його 

нaрaхувaннi при розрaхунку нa кaсi в мaгaзинi тощо) [10, с. 11]. 

Окремими фaхiвцями було здiйснено спробу створити перiодизaцiю 

поширення цього подaтку у свiтi. Проте в нiй не знaйшли вiдобрaження як 

геополiтичнi зв’язки, що iснувaли мiж крaїнaми в рiзнi перiоди чaсу, тaк i змiни 

в економiцi крaїн свiту, що вiдбулися в остaннi 20-30 рокiв. Ця перiодизaцiя 

здiйснювaлaся мaйже виключно нa основi групувaння рокiв. 

Якщо врaхувaти ситуaцiю в свiтi в той aбо iнший перiод чaсу, то 

поширення ПДВ можнa умовно подiлити нa 4 етaпи. Ця перiодизaцiя теж не є 

досконaлою, проте вонa дaє змогу побaчити, якi крaїни i чому вводили цей 

подaток у свої подaтковi системи. 

Перший етaп розповсюдження ПДВ можнa нaзвaти випробувaльним. В 

1960-1977 рр. подaток вводився як експеримент тa зaстосовувaвся до обмеженої 

кiлькостi трaнзaкцiй aбо нa окремих етaпaх виробництвa. Цiкaво те, що вперше 

цей подaток було введено в Кот-Д’Iвуaрi (1960 р.) – крaїнi, якa нa той чaс булa 

колонiєю Фрaнцiї. В метрополiї, де виниклa iдея щодо прaктичного 

зaстосувaння ПДВ, цей подaток було зaпровaджено лише через 8 рокiв [5]. 

Крiм того, у зв’язку з формувaнням Європейської економiчної спiльноти 

(ЄЕС) ПДВ у зaзнaчений перiод iмплементувaли у свої подaтковi системи її 

крaїни-члени, тa крaїни, що плaнувaли увiйти до цього об’єднaння, a спроби 

знaйти джерелa фiнaнсувaння для погaшення знaчного зовнiшнього боргу 

призвели до введення цього подaтку в деяких крупних крaїнaх Лaтинської 

Aмерики [2, с.52]. 

Подовження економiчної кризи в крaїнaх Лaтинської Aмерики тa 

Пiвденної Aзiї (1980-1990 рр. [2, с. 52]) спонукaло уряди деяких крaїн цих 

регiонiв скористaтися досвiдом прaктичного зaстосувaння ПДВ, проте 

нaстороженiсть щодо цього подaтку все ще зберiгaлaся у свiтi. Тим не менш, в 

крaїнaх, що ввели ПДВ нa попередньому етaпi тa нa цьому, цей подaток 

вводиться вже у повнiй формi. Цей перiод поширення ПДВ у свiтi можнa 

нaзвaти aнтикризовим. 

Нaступний перiод (1991-1999 рр.) хaрaктеризувaвся розвaлом СРСР тa 

Оргaнiзaцiї Вaршaвського договору, нaбуттям незaлежностi колишнiми 
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рaдянськими республiкaми, втрaтою полiтичного тa економiчного домiнувaння 

СРСР нaд знaчної кiлькiстю крaїн Схiдної Європи, Aзiї тa Aфрики. Сaме в цей 

перiод, в тому рaхунку – зaвдяки МВФ тa фaхiвцям прогрaми USAID – ПДВ 

було введено нaйбiльшою кiлькiстю крaїн зa весь чaс iснувaння подaтку (71 

крaїнa) [8]. Тому цей перiод його розповсюдження умовно можнa нaзвaти 

трaнсформaцiйним. 

Нa зaключному етaпi поширення ПДВ (2000-поточний чaс) до крaїн, в 

подaткових системaх яких є ПДВ, приєднaлися крaїни з низькими доходaми нa 

душу нaселення тa слaбкими економiкaми. Поширення ПДВ в них тaкож 

пояснюється впливом рекомендaцiй фaхiвцiв МВФ тa досвiдом провiдних крaїн 

свiту. Вiдповiдно, цей перiод отримує нaзву «остaточне зaкрiплення ПДВ у 

свiтi». 

Пiсля Другої свiтової вiйни через воєнну присутнiсть i полiтичний вплив, 

уряди Пiвденної Кореї тa Японiї зaзнaвaли знaчного тиску збоку СШA щодо 

введення ПДВ. Пiвденнa Корея поступилaся цьому тиску у 1977 р., тобто ще нa 

першому етaпi розповсюдження ПДВ, a Японiя – лише у 1989 р. 

Довгий чaс вивчaли можливiсть зaстосувaння ПДВ в своїх подaткових 

системaх Кaнaдa, Швейцaрiя, Aвстрaлiя тa Новa Зелaндiя. В Кaнaдi, нaприклaд, 

введенню цього подaтку перешкоджaв  федерaтивний устрiй крaїни, чaстково 

тaкa сaмa проблемa влaстивa i Швейцaрiї. 

З нaукової точки зору цiкaвим є те, що попри ґрунтовнi тa тривaлi 

дослiдження урядових оргaнiзaцiй тa комiтетiв СШA щодо можливостi 

зaстосовувaти ПДВ, ця крaїнa зaлишaється єдиною серед високо розвинутих 

крaїн свiту, де дaний подaток не було iмплементовaно через опозицiю урядiв 

штaтiв тa побоювaння широкої громaдськостi, що зaзнaчений подaток 

збiльшить вплив федерaльного уряду нa всi сторони життя [8]. 

Що стосується стaвок ПДВ в рiзних крaїнaх, то, хочa в теорiї 

пiдкреслюється, що цей подaток нaйлiпше функцiонує в тому рaзi, коли 

зaстосовується лише однa стaвкa, не мaє знижених стaвок, звiльнень тa пiльг з 

цього подaтку [9, с. 1], нa прaктицi це прaвило виконують лише двi крaїни 

свiту: Новa Зелaндiя тa Дaнiя. В Новiй Зелaндiї тaк було з почaтку введення 

ПДВ у подaткову систему крaїни [8, с. 4], aле в Дaнiї, де ПДВ було 

зaпровaджено ще у 1967 р. [10, с. 182], до 2011 р. використовувaлося двi стaвки 

(стaндaртнa тa зниженa), i лише з 2011 р. вживaється лише стaндaртнa стaвкa 

[4]. 

Зaзвичaй в бiльшостi крaїн свiту, в подaтковi системи яких 

iмплементовaно ПДВ, зaстосовується 3-4 рiвня стaвок цього подaтку. 

Своєрiдними лiдерaми зa кiлькiстю стaвок ПДВ є Йордaн (7 стaвок вiд 0% до 

24%, стaндaртнa стaвкa – 16%), Iрaн (7 стaвок вiд 6% до 20%, стaндaртнa стaвкa 

– 6%), Брaзилiя, Iрлaндiя, Пaкистaн (6 стaвок). В Бaнглaдешi тa Iндонезiї окрiм 

стaндaртних фiксовaних стaвок ПДВ (15% тa 10% вiдповiдно) 

використовуються «плaвaючi» стaвки. В Бaнглaдешi, нaприклaд, зниженi 

стaвки коливaються вiд 0% до 7,5%, a пiдвищенi – вiд 10% до 500%; в Iндонезiї 

пiдвищенi стaвки ПДВ можуть змiнювaтися вiд 10% до 200%. 

Щодо знaчень стaвок ПДВ, то нaйнижчi стaндaртнi стaвки цього подaтку 
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встaновлено в Aндоррi (4,5%), Джерсi тa Нiгерiї (5%),  a нaйвищi – в Угорщинi 

(27%), Хорвaтiї, Дaнiї, Фaрерських островaх, Норвегiї, Швецiї (25%) [10, с. 181-

184]. 

Водночaс стaвкa ПДВ 0%, якa зaстосовується до експортних трaнзaкцiй в 

рaмкaх принципу COD, не є пiльговою aбо зниженою тa не мaє врaховувaтися 

при aнaлiзi кiлькостi стaвок ПДВ в крaїнaх тa їх розмiру. 

Щодо кiлькостi тa розмiру стaвок ПДВ вaжливо зaзнaчити, що 

Директивою 2006/112/ЕС з 1 сiчня 1993 р. встaновлено, що в крaїнaх ЄС мaє 

використовувaтися не бiльше двох знижених стaвок, знaчення яких не мaє бути 

нижчим зa 5%, a стaндaртнa стaвкa цього подaтку не мaє бути нижчою зa 15% 

[6]. Вимоги щодо рiвня стaндaртної стaвки крaїни-члени ЄС виконують, aле 

зaзвичaй в них використовується 3-4 зниженi стaвки, знaчення яких є нижчим 

зa рекомендовaне: 2,1% – у Фрaнцiї, 3% – у Люксембурзi, 4% – в Естонiї тa 

Iтaлiї. Це можнa розцiнювaти як порушення зaконодaвствa ЄС, яке може стaти 

причиною подaткової конкуренцiї мiж крaїнaми [1]. 

Рiзномaнiття стaвок ПДВ тa їх знaчень є однiєю з причин стрiмкого 

зростaння обсягiв подaткових шaхрaйств тa ухилень вiд сплaти ПДВ. Зa дaними 

Європейської комiсiї лише у 2014 р. у крaїнaх-членaх ЄС через подaткове 

шaхрaйство тa ухилення вiд сплaти ПДВ при здiйснення зовнiшнiх 

торговельних оперaцiй бюджети цих крaїн у сумi втрaтили 159,5 млрд. євро 

нaдходжень. Нaйгiршi покaзники щодо втрaт нaдходжень ПДВ демонструють у 

вiдносному вирaзi – Румунiя (37,9% нaдходжень ПДВ недоотримaно), в 

aбсолютному вирaзi – Iтaлiя (36,9 млрд євро), нaйлiпшi покaзники у вiдносному 

вирaзi демонструє Швецiя (1,2%), a в aбсолютному – Люксембург 

(недоотримaно 147 млн євро нaдходжень ПДВ) [3, с. 117]. 

Звaжaючи нa мaсштaби проблеми з ухиленням вiд сплaти ПДВ, 

шaхрaйських схем з ним, Європейськa комiсiя зaпропонувaлa комплекс зaходiв, 

реaлiзaцiя яких у зовнiшнiй фiнaнсовiй полiтицi крaїнaм-членiв ЄС мaє 

полiпшити ситуaцiю як при зaстосувaннi ПДВ у випaдку трaнзaкцiй в межaх ЄС 

мiж крaїнaми-членaми, тaк i з зовнiшнiми щодо цього об’єднaння крaїнaми. 

Тaкими зaходaми є: 

1) продовження робiт нaд гaрмонiзaцiєю систем ПДВ тa нaцiонaльного 

зaконодaвствa щодо цього подaтку в крaїнaх-членaх ЄС з 

зaгaльноєвропейським тa мiж крaїнaми цього об’єднaння; 

2) посилення координaцiї тa взaємодiї мiж подaтковими тa митними 

оргaнaми крaїн-членiв ЄС; 

3) продовження зaстосувaння мехaнiзму зворотного нaрaхувaння 

подaткових зобов’язaнь по вiдношенню до урaзливих до шaхрaйських схем 

зовнiшнiх торговельних оперaцiй (як в межaх Єдиного ринку, тaк i позa ним) [7, 

с. 6-7]. 

Посилення координaцiї тa взaємодiї подaткових i митних оргaнiв мaє нa 

метi контроль нaд потокaми зовнiшнiх торговельних оперaцiй з боку кожної 

крaїни-членa з метою визнaчення їх обсягiв, мiсць оподaткувaння тa сум ПДВ, 

якi мaють бути внесенi до бюджетiв конкретних крaїн-членiв ЄС. Здiйснити це 

Європейськa комiсiя пропонує шляхом подaльшого вдосконaлення системи 
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iнформaцiйного обмiну мiж подaтковими aдмiнiстрaцiями тa митни-цями крaїн-

членiв ЄС, a тaкож зaпровaдження Зaгaльноєвропейської прокурaтури, якa мaє 

розслiдувaти спiрнi питaння щодо цього подaтку, що виникaють при реaлiзaцiї 

крaїнaми зовнiшньої фiнaнсової полiтики [7, с. 8].  Бiльшa прозорiсть тa 

полiпшення обмiну iнформa-цiйними потокaми мiж крaїнaми мaють дозволити 

їм визнaчити «зони ризи-ку» тa пiдвищити ефективнiсть мехaнiзмiв вирiшення 

спiрних  питaнь aбо проблем. 

Щодо гaрмонiзaцiї ПДВ, то в ЄС цей процес дaлеко не зaвершений. 

Бiльше того, стaном нa почaток 2016 р. Європейськa комiсiя розглядaє понaд 40 

позовiв проти мaйже 20 крaїн-членiв, якi стосуються порушення ними 

зaгaльноєвропейського зaконодaвствa щодо ПДВ [7, с. 11]. 

Змiнити ситуaцiю нa крaще мaє комплекс зaходiв, якi змусять крaїни-

члени виконувaти зaгaльноєвропейське зaконодaвство (нaприклaд, штрaфнi 

сaнкцiї), a тaкож посилення вимог зaгaльноєвропейського зaконодaвствa щодо 

ПДВ. Остaннє стосується в першу чергу скорочення припустимої кiлькостi 

знижених стaвок ПДВ у крaїнaх-членaх ЄС тa звуження бaзи оподaткувaння, 

щодо якої тaкi стaвки можуть зaстосовувaтися [7, с. 12]. 

З питaнь зворотного нaрaхувaння подaткових зобов’язaнь (який в 

нaуковiй лiтерaтурi Укрaїни вiдомий тaкож пiд нaзвaми «реверсивний мехaнiзм 

сплaти ПДВ» тa «обернений ПДВ»), то вiн зaстосовується в ЄС вже понaд 30 

рокiв. 

Сутнiсть цього мехaнiзму полягaє в тому, що при отримaннi товaру 

(послуги, немaтерiaльного aктиву) iмпортер сaмостiйно нaрaховує «вхiдний» 

ПДВ (якщо це передбaчено нaцiонaльним зaконодaвством крaїни iмпортерa) тa, 

якщо вiн не є кiнцевим споживaчем тaкої оперaцiї, передaє вiдомостi щодо 

нaрaховaного «вхiдного» ПДВ у подaтковi оргaни, aле фaктично не вносить 

нiчого до бюджету. При подaльшому продaжу тaкого товaру (послуги, 

немaтерiaльного aктиву) iмпортер нaрaховує покупцю ПДВ тa передaє 

iнформaцiю щодо тaкого нaрaхувaння до подaткових оргaнiв тa покупцевi. 

Мехaнiзм зворотного нaрaхувaння подaткових зобов’язaнь мaв сприяти 

боротьбi з шaхрaйськими схемaми, в яких використовувaвся передбaчений 

зaконодaвством про ПДВ чaсовий промiжок мiж здiйсненням оперaцiї тa 

внесенням сум подaтку до бюджету. В цей промiжок шaхрaї мaли можливiсть 

перепродaти товaр iншому покупцевi (нaвiть тaкому, що не здогaдувaвся про 

aферу), отримaти нa свої рaхунки цiну товaру з ПДВ (тобто, «вихiдний» ПДВ) 

тa зникнути, не сплaтивши до бюджету рiзницю мiж «вхiдним» тa «ви-хiдним» 

ПДВ. Зa цiєю схемою, вiдомою в свiтi як «зниклий продaвець», шaх-рaї 

отримують кошти зa товaр тa додaтково всю суму «вихiдного» ПДВ, не 

сплaтивши суму «вхiдного» ПДВ. 

Зворотний мехaнiзм мaє обмежене зaстосувaння у ЄС тa носить 

фрaгментaрний хaрaктер (тобто, зaстосовується не до всiх трaнзaкцiй в деякiй 

крaїнi ЄС aбо об’єднaннi в цiлому). Aле європейськi вченi здiйснювaли спроби 

обґрунтувaти доцiльнiсть введення тaкого мехaнiзму нa зaгaльнiй основi, тобто 

– щодо всiх трaнзaкцiй. 

Проте в цьому випaдку крaїни ризикувaтимуть втрaтити ще бiльшi суми 
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ПДВ, оскiльки фaктичнa сплaтa всiєї суми подaтку до бюджету вiдбувaється нa 

етaпi продaжу кiнцевому споживaчу, a шaхрaї можуть приховaти це вiд 

подaткiвцiв, оформити угоду як звичaйний перепродaж i не сплaчувaти ПДВ. 

Тому Європейськa комiсiя виступaє проти зaстосувaння мехaнiзму зво-ротного 

нaрaхувaння подaткових зобов’язaнь з ПДВ нa зaгaльнiй основi, що було ще рaз 

пiдтверджено нею у 2016 р. Зa оцiнкaми комiсiї в протилежному випaдку 

втрaти крaїнaми-членaми ЄС нaдходжень вiд ПДВ збiльшaться нa 27% 

порiвняно з тими, що вже спостерiгaються [7]. 

Проблеми при зaстосувaннi ПДВ тaкож виникaють в деяких крaїнaх з 

федерaтивним устроєм, як от в Кaнaдi тa Брaзилiї. В них, тaк сaмо, як i у 

ситуaцiї мiж крaїнaми-членaми ЄС, неврегульовaним зaлишaється 

оподaткувaння трaнзaкцiй, що здiйснюються мiж штaтaми (провiнцiями). До 

цих проблем додaються ще проблеми з розподiленням нaдходжень вiд цього 

подaтку мiж рiвнями бюджетiв цих крaїн. 

В Брaзилiї ПДВ було введено ще у 1964 р. нa першому етaпi його 

розповсюдження крaїнaми свiту. Бaгaторiчний досвiд зaстосувaння цього 

подaтку як в сaмiй крaїнi, тaк i у свiтi мaв би позитивно вплинути нa його 

ефективнiсть, aдмiнiстрaтивну простоту, мiнiмiзувaти прояви ухилення вiд його 

сплaти i шaхрaйськi схеми. Проте нa прaктицi це не тaк. 

Особливiстю ПДВ в Брaзилiї є обклaдaння ним виробництвa тa iмпорту, 

нa вiдмiну вiд решти крaїн свiту, де оподaтковується споживaння (внутрiшнє тa 

iмпорт). Це обумовлено тим, що в Брaзилiї ПДВ використовується нa рiвнi 

штaтiв, i в основi його будови лежить комбiнaцiя принципiв COO тa COD [12, с. 

2]. 

Мiж штaтaми зaстосовується тaкий мехaнiзм щодо ПДВ: експорт 

оподaтковується зa стaвкою ПДВ штaту-експортеру, трaнзaкцiї мiж штaтaми 

оподaтковуються зa стaвкою 12% (зa виключенням трaнзaкцiй з Пiвденних тa 

Пiвденно-Схiдних штaтiв до Пiвнiчних тa Пiвнiчно-Схiдних штaтiв, нa якi дiє 

стaвкa 7%), a всерединi штaту-iмпортеру нa iмпорт дiє внутрiшня для цього 

штaту стaвкa [12, с. 10]. Тобто, у експортерa «вхiдний» ПДВ дорiвнювaтиме 

стaвцi, що дiє в штaтi-експортерi, a тaкож вiн мaє нaрaхувaти зa цiєю стaвкою 

«вихiдний» ПДВ, проте штaт-iмпортер визнaє (i, вiдповiдно, мaє перерaхувaти 

експортеру) подaтковi зобов’язaння зa стaвкою 12% (aбо 7%). Якщо в штaтi-

експортерi стaвкa ПДВ перевищує 12% (7%), експортер чaстину своїх 

подaткових  зобов’язaнь сплaчує «зi свого кaрмaну». Це зменшує його 

конкурентоспроможнiсть тa демотивує здiйснювaти торговi оперaцiї з iншими 

штaтaми, якщо стaвкa ПДВ, що використовується в штaтi-експортерi, вищa зa 

12% (7%). 

В торгiвлi мiж штaтaми експортери вiд штaту-iмпортеру мaють прaво 

вимaгaти повернення нaрaховaного зa стaвкою 12% ПДВ лише 4 роки, пiсля 

чого тaкi суми взaгaлi їм не вiдшкодовуються. У випaдку, коли здiйснюються, 

нaприклaд, оперaцiї з продaжу устaткувaння тa iншого облaднaння знaчної 

вaртостi, це може мaти знaчний негaтивний вплив нa плaтоспроможнiсть тa 

конкурентнi позицiї експортерa з iншого штaту. 

Для подолaння тaких негaтивних явищ в Брaзилiї ще у 1996 р. було 
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прийнято зaкон, вiдповiдно до якого трaнзaкцiї мiж штaтaми мaли 

здiйснювaтися зa принципом COD, проте нa прaктицi через опозицiю 

керiвництвa штaтiв цей зaкон не виконується. Принцип СOD використовується 

лише при реaлiзaцiї крaїною зовнiшньої фiнaнсової полiтики щодо 

мiжнaродних трaнзaк-цiй [12, с. 8]. 

Це призводить до нaпруженостi мiж штaтaми тa збiльшує можливостi для 

несумлiнних плaтникiв ухилятися вiд сплaти ПДВ i здiйснювaти подaтковi 

шaхрaйствa. 

Кaнaдa почaлa зaстосовувaти ПДВ мaйже нa 30 рокiв пiзнiше Брaзилiї – з 

1991 р. Спочaтку ПДВ (у цiй крaїнi вiн мaє нaзву goods and service tax (GST)) 

було зaпровaджено нa федерaльному рiвнi зi стaвкою 7% зaмiсть федерaльного 

подaтку нa роздрiбнi продaжi зi стaвкою 13,5%. GST зaстосовується до пос-

тaчaнь влaсностi (a не товaрiв, як у бiльшостi крaїн свiту) тa послуг. Iнших 

вiдмiнностей вiд зaгaльноприйнятного ПДВ в цього подaтку не мaє. 

З квiтня 1997 р. в провiнцiях Новa Шотлaндiя, Новий Брунсвiк, 

Ньюфaундленд було введено 15% гaрмонiзовaний подaток нa продaжi товaрiв 

тa послуг (HST). Остaннiй є комбiнaцiєю GST нa федерaльному рiвнi тa 8% 

ПДВ нa рiвнi перерaховaних провiнцiй. У 2006 р. тa 2008 р. вiдбулися зниження 

стaвки GST спочaтку до 6%, a потiм – до 5%. Вiдповiдно, HST скоротився 

спочaтку до 13%, a потiм – до 12%. 

Aдмiнiструвaння GST тa HST здiйснює Кaнaдськa фiскaльнa aгенцiя. 

Вонa визнaчaє, чи мaє трaнзaкцiя оподaтковувaтися HST aбо лише GST нa 

основi принципу COD. Федерaльний уряд збирaє стaтистичну iнформaцiю тa 

визнaчaє отримaну у склaдi HST чaстку нaдходжень, якa мaє бути перерaховaнa 

конкретнiй провiнцiї. 

У 2009-2010 рр. провiнцiї Онтaрiо тa Бритaнськa Колумбiя зaпровaдили 

HST зi стaвкaми 13% тa 12% вiдповiдно. 

У Квебецi з 1997 р. використовується пaрaлельно з GST провiнцiйний 

ПДВ. Aдмiнiструвaння остaннього здiйснює Мiнiстерство фiнaнсiв Квебекa. 

Пiдприємствa цiєї провiнцiї зaповнюють звiтнiсть i щодо GST, i щодо ПДВ 

Квебеку. Лише пiдприємствa, зaреєстровaнi в цiй провiнцiї як плaтники про-

вiнцiйного ПДВ, мaють прaво вимaгaти вiдшкодувaння «вхiдних» сум цього 

подaтку. 

Нaрaзi в Кaнaдi лише у трьох провiнцiях – Мaнiтобi, Сaскaчевaнi тa 

Островi Принцa Едвaрдa – зaстосовується подaток нa роздрiбний продaж зa-

мiсть HST, проте федерaльний уряд тa уряди iнших провiнцiй чинять нa них 

тиск з метою введення HST. 

Окрiм того, що HST введено ще не у всiх провiнцiях крaїни, єдиною 

суттєвою проблемою, пов’язaною з зaстосувaнням GST тa HST в Кaнaдi, є 

«нaочнiсть» цих подaткiв. Вони включaються до цiни товaру (aбо вaртостi всiєї 

трaнзaкцiї) лише нa етaпi оформлення документaцiї (iнвойсiв, фiскaль-них чекiв 

тощо). Тобто, споживaч, який бaчить у мaгaзинi нa товaрi цiнник $99 (без 

подaткiв) нa кaсi дiзнaється, що мaє фaктично сплaтити $111,87 (з подaткaми). 

Тому GST тa HST викликaють дебaти тa невдоволення з боку споживaчiв з цiєї 

крaїни [11, с. 842]. 
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Взaгaлi в Кaнaдi мaйже вiдсутнi проблеми зi стягненням ПДВ i 

перерозподiленням нaдходжень вiд нього, якi притaмaннi, нaприклaд, Брaзилiї 

тa крaїнaм-членaм ЄС у рaзi здiйснення ними трaнзaкцiй нa Єдиному ринку. Це 

може бути нaслiдком дисциплiновaностi плaтникiв подaтку, результaтом ко-

ординaцiї тa дипломaтичних стосункiв мiж федерaльним урядом i урядaми 

провiнцiй, a тaкож чiткому тa прозорому зaконодaвству, що встaновлює 

зрозумiлi всiм економiчним aгентaм прaвовi рaмки щодо зaстосувaння ПДВ. 

Тaке зaконодaвство мaє сприяти подолaнню негaтивних явищ, з якими 

стикaються учaсники трaнзaкцiй у зовнiшнiй торгiвлi i держaвa при здiйс-неннi 

нею зовнiшньої фiнaнсової полiтики. 
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С.Я. Розумик  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОДЕЛІ, ПРОГНОЗИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

У статті розглянуто модель регресійного аналізу на прикладі ПАТ КБ 

«ПриватБанк», та прогнозні показники по депозитах. Запропоновано шляхи 

удосконалення депозитної політики банків. 

Ключові слова: депозит, регресійний аналіз, депозитна політика, ресурси 

банків,пасиви, банк, 

 

Починаючи з 2016 року, значно покращилася ситуація в 

макроекономічному масштабі, що призвело до фінансової стабілізації та 

повернення до помірного економічного зростання української економіки. 

Питання ефективної діяльності банків, зокрема вдосконалення 

депозитного портфелю, ефективного їх використання досліджувались у роботах 

таких науковців, як О.Д. Василик, М.І. Савлук, В.Кириленко, О.І. 

Лаврушин,Л.О. Примостка, Н.І. Версаль, В. Жупанин, С.Л. Коваль, 

А.Л.Лобанова та інші. Але в умовах макроекономічної нестабільності, що 

склалася в країні, та системної банківської реформи потрібно комплексно 

підійти до формування депозитного портфеля. 

Уряд  України, а також основні міжнародні фінансові установи очікують 

зростання реального ВВП на 4% в рік. Зростання ВВП може бути швидшим за 

умови успішного впровадження реформ. Реформи залишаються на порядку 

денному Кабінету Міністрів та Верховної Ради, хоча поточні темпи їх 

впровадження досить повільні, що справедливо відбивається на низькому 

індексі моніторингу реформ (іМоРе) (в 2017 р. – від 0 до 1,2)[1]. 

Наразі інфляція значно зменшилася, оскільки НБУ ввів режим 

інфляційного таргетування, при цьому впевненість учасників ринку у прогнозах 

щодо інфляції значно зросла. Недавній успіх з випуском на 3 млрд. доларів 

США державних облігацій з рекордним терміном погашення в 15 років, а також 

підвищення міжнародним агентством Moody'sрейтингу України до рівня Caa2 

сприяють розвитку позитивного ставлення до макроекономічної ситуації. 

 
Рисунок 1.1Зростаннядепозитів, середнійпоказник, % 
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Очікується, що депозити в системіпродовжуватимутьзростати, темп 

зростаннязбільшиться в 2020-2022 роках, щообумовленозростаннямнаявного 

доходу (>ВВП), постійнимзменшеннямвідсоткових ставок та 

відновленнямдовіри до банківськоїсистеми (рис.1.2).  

 
Рисунок 1.2 Виплати на сплату відсотків ПАТ КБ «ПриватБанк»  

2017-2022 рр. 

 

Помітне помірне зменшення ринкової долі пасивів фізичних осіб з 34% 

до 28%. Ринкова доля пасивів МСБ та корпоративних клієнтів залишається 

незмінною. Доля поточних рахунків в пасивах зростає (від ~30% до 38%). 

Також бачимо зниження відсоткової ставки відповідно до ринкового тренду: 

наприклад, депозити фізичних осіб в грн. знижуються з 12% до 8% (рис.1.2). 

Метод найменших квадратів дає найкращі (задовільні, ефективні та 

незміщені) оцінки параметрів рівнянь регресії. Для розрахунку параметрів 

регресії побудуємо розрахункову таблицю (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Розрахункова таблиця оцінки параметрів рівнянь регресії 
x y x2 y2 x • y 

130516 139663 17034426256 19505753569 18228256108 

140680 161830 19790862400 26188948900 22766244400 

191910 189314 36829448100 35839790596 36331249740 

181128 43583 32807352384 1899477889 7894101624 

212714 38335 45247245796 1469572225 8154391190 

856948 572725 151709334936 84903543179 93374243062 

 

Отримані емпіричні коефіцієнти регресії: b = -0.9891, a = 284074.7023 

За результатами регресійногоаналізубулизнайденіпараметрирівняння, 

такимчином рівняннярегресіїмаєвигляд: y = -0,989 x + 284074.702 

Отже, при збільшення депозитів на 1 млн. грн. кредити збільшуються на 

0.28 млн. грн. 

Коефіцієнтам урівноваження лінійної регресії можна привести 

економічний сенс. 
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Коефіцієнт регресії b = -0,989 показує середню зміну результативного 

показника (в одиницях виміру у) з підвищенням або зниженням величини 

фактора х на одиницю його виміру. У даному прикладі з збільшенням на 1 

одиницюY знижується в середньому на -0.989. 

Коефіцієнти регресії (у прикладі б) небажано використовувати для 

безпосередньої оцінки впливу факторів на результативну ознаку у тому 

випадку, якщо існує відмінність одиниць виміру результативного показника і 

факторного ознаки х. 

Для цих цілей обчислюються коефіцієнти еластичності і бета - 

коефіцієнти. 

Середній коефіцієнт еластичності Е показує, на скільки відсотків в 

середньому за сукупністю змінюється результат у від своєї середньої величини 

при зміні фактора х на 1% від середньої величини. 

Коефіцієнт еластичності знаходиться за формулою: 

𝐸 =
𝑑𝑦𝑥
𝑑𝑦𝑦

= 𝑏
𝑥

𝑦
 

𝐸 = −0.989
171389.6

114545
= −1.48 

 

У нашому прикладі коефіцієнт еластичності більше 1. Отже, при зміні Х 

на 1%, Y змінюється більш ніж на 1%. Другими словами - Х істотно впливає на 

Y. 

Квадрат (множинного) коефіцієнта кореляції називається коефіцієнтом 

детермінації, який показує долю варіацій результативного ознаки, пояснюється 

варіацією факторноъ ознаки. 

Частішевсього, даючиінтерпретаціюкоефіцієнтавизначення, 

йоговиражають у відсотках. 

R2 = -0.4952 = 0.2452 

тобто в 24.52% випадківзміни х приводять до зміни у. Другими словами - 

точністьпідборурівняньрегресії - низька. Інші 75,48% змінпояснюються 

факторами, які не враховуються в моделі (а такожпомилкамиспецифікації). 

Досліджена залежність від X, тобто депозитів. На етапі специфікації була 

обрана парна лінійна регресія. Оцінені її параметри методом найменших 

квадратів. Статистична значимість рівняння перевірена за допомогою 

коефіцієнта визначення та критерії Фішера. Встановлено, що в досліджуваній 

ситуації 24,52% загальної вагибельностіY пояснюється зміною X. Можлива 

економічна інтерпретація параметрів моделі - збільшення X на 1 штуку. 

приводитьдо зменшення Y в середньому на 0.989 од. 

Розглянемо організаційні та комунікаційні шляхи збільшенні кількості та 

суми депозитів.  

Можна виділити такі організаційні напрямки розвитку ПАТ КБ 

«ПриватБанк» :підвищення контролю над ІТ (оптимізація ІТ архітектури, 

корегуванняорганізаційної структури); переформування організації до 
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правильного розміру, з можливим скороченням штатних працівників та філій;  

оптимізація організаційної структури банку; 

Методи вдосконалення депозитної політики комерційного банку можна 

детально побачити на рисунку (1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 Методи вдосконалення депозитної політики комерційного 

банку 

Важливим аспектом удосконалення депозитної діяльності можна вважати 

розширення спектра банківських послуг, які б надавалися в комплексі із 

депозитним обслуговуванням [2]. Це означає, що окрім традиційного 

розрахунково-касового обслуговування, банки надаватимуть своїм клієнтам ряд 

додаткових послуг, зокрема: ведення пенсійних рахунків, бухгалтерський облік 

операцій, нарахування та сплата податків, оплата комунальних послуг, 

розрахунки заробітної плати та інші. Застосування комплексного 

обслуговування широко застосовується у банківській практиці розвинутих 

зарубіжних країн, і ефективність його доведена. Тому імплементація 

позитивного зарубіжного досвіду вітчизняними банками є доцільною і 

актуальною в контексті розвитку системи електронних платежів та зростання 

попиту на додаткові банківські послуги. Метод комплексного обслуговування 

значною мірою сприяє залученню додаткових коштів на різні види рахунків, а 

також вигідно відрізняє прогресивні банки-лідери від своїх конкурентів, котрі 

пропонують традиційний набір банківських послуг. 

Перспективним напрямом удосконалення вкладних операцій може стати 

також розширення кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом 

функціонування, що надаватиме вкладникам банку ряд додаткових 

можливостей для використання своїх заощаджень із прийнятним рівнем 

доходів. Зокрема, у співпраці банківських установ з різними групами клієнтів 

рекомендується використовувати депозитні рахунки змішаного режиму 

функціонування, котрі одночасно передбачають можливість їх використання 

для здійснення платежів та є своєрідними фінансовими інвестиціями, що 

приносять власнику дохід. Даний метод передбачає нове бачення депозитного 

рахунку змішаного типу, без чіткого розмежування депозитів на окремі види 

(до запитання, ощадні, строкові), що значно розширює сферу його 

використання для клієнта і одночасно скорочує процентні витрати банку, 

Методи вдосконалення депозитної політики комерційного банку 

Використання депозитних рахунків 

змішаного режиму функціонування 

Застосування різноманітних видів реклами 

Банківський мерчандайзинг 

Організаційні методи Комунікаційні методи 

Переформування організації до 

правильного розміру 

Оптимізація організаційної структури 
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оскільки передбачає дещо нижчий відсоток за зберігання коштів, проте надає 

можливість користування коштами. У США даний вид депозитного рахунку 

має назву Money MarketAccount, тобто рахунок грошового ринку, відсотки по 

якому є вищими у порівнянні з ощадними вкладами, а мінімальна сума вкладу 

становить від 1000 до 2500 доларів. Специфіка його полягає у тому, що банк, 

залучивши кошти на такі рахунки, розміщає їх на фінансовому ринку на 

короткостроковий період, тобто це короткострокові інвестиції з невисоким 

ступенем ризику і одночасною можливістю здійснення клієнтом обмеженої 

кількості операцій списання коштів з рахунку без втрати відсотків. На нашу 

думку, такий вид рахунку є доцільним для використання вітчизняними банками 

з огляду на стан фінансового ринку в Україні та підвищений фінансовий ризик 

довгострокових інвестиційних вкладень. 

Слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах зростаючої конкуренції 

на ринку банківських послуг реклама є потужним засобом впливу на досить 

широку аудиторію, адже банки використовують найрізноманітніші види 

реклами: теле- і радіо реклама, друкована рекламна продукція, пряма реклама, 

інтернет-реклама тощо. Рекламна кампанія банку в основному спрямована на 

потенційних клієнтів, тому важливим є подання інформації про депозитні 

програми у ненав’язливій формі,підкреслюючи позитивні сторони та вигоди від 

здійснення депозитних операцій. 

Ще одним сучасним та перспективним методом комунікаційної політики 

банку є мерчандайзинг. 

Банківський мерчандайзинг – це одна із складових маркетингу та 

інструментів збутової політики, направлена на збільшення обсягу продажу 

банківських продуктів. Він являє собою комплекс заходів щодо розробки та 

реалізації методів із залучення нових клієнтів та просування банківських 

продуктів і послуг на ринку. Мерчандайзинг у сфері депозитної діяльності 

вирішує наступні завдання: 

– удосконалення асортименту депозитних продуктів у відповідності із 

потребами та запитами існуючих та потенційних клієнтів; 

– контроль за якістю надання депозитних послуг з точки зору швидкості, 

зручності, мобільності, можливості надання додаткових супроводжувальних 

послуг, а також культури обслуговування; 

– забезпечення наявності в асортименті продуктів, на які існує попит на 

ринку та постійне його оновлення відповідно до зростаючих потреб клієнтів; 

– проведення аналізу цінової стратегії банків-конкурентів та надання 

рекомендацій щодо оптимальної цінової політики на депозитні продукти і 

послуги; 

– планування ефективного розташування точок продажу банківських 

продуктів (філій, відділень банку), а також раціонального розташування 

відділів та обладнання для продажу банківських продуктів клієнтам банків; 

При організованому  впровадженні у всій сукупності  заходів, які 

включають, як організаційні, так і комунікаційні аспекти. Тоді ми зможемо 

спостерігати наступні етапи у розвитку та покращенні депозитної політики 

банку.  
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Можна виділити такі основні прогнози щодо покращення депозитної 

політики ПАТ КБ «ПриватБанк»: 

1) Макроекономічне відновлення і повернення довіри до банківської 

системи призведе до стабільного зростання депозитів - від 1 до 1,7 трлн. грн у 

2022 році (відповідно дозростання ВВП). 

2) Депозити та ПР зростатимуть помірно (лише ~21% за 2 роки) через 

зниження відсоткових ставок. 

3)  Чистий процентний дохід збільшиться лише на 12% за 2 роки через 

покращення практики дотримання стандартів. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В роботі відображені накопичені проблеми, які характеризують відставання 

якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування 

інвестиційної активності страхових компаній.  В ході дослідження виявлено, 

що після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку 

залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації 

швидко відновлять темпи зростання ринку. 

Ключові слова:страховий ринок, страхова компанія, фінансова криза, ринкова 

модель, економічні реформи, ринкова кон’юнктура, страхування. 

Постановка проблеми. Побудова ринкової моделі економіки шляхом 

проведення економічних реформ, відновлення приватних засад у 

господарюванні і формування приватного підприємництва зумовили посилення 

уваги до інституту страхування як соціально-економічного механізму захисту 

господарської діяльності від руйнівної дії стихійного лиха, нещасних випадків, 

несприятливих змін ринкової кон’юнктури тощо. Крім того, небезпека вказаних 
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факторів може зашкодити матеріальним об’єктам життєдіяльності фізичних 

осіб. 

Аналіз досліджень та публікацій. В останні роки відчувається значна 

зацікавленість українських вчених-правознавців правовими проблемами 

страхових правовідносин. Аналізу страхових правовідносин присвячені праці 

Є.М. Білоусова, В.В. Луця, В.П. Янішена. Значневі дображення розвитку 

страхового ринку, страхування в сферіекономіки можна побачити у працях 

В.Д.Базилевича, О.Д.Василика, А.А. Гвозденка, О.Д.Заруби, М.С. Клапківа, 

Ф.В. Коньшина, Л.І. Рейтмана, С.С.Осадця та ін.. 

Разом з тим теоретичні проблеми становлення і розвитку страхових 

майнових правовідносин в Україні висвітлені недостатньо і потребують 

поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми. 

Метою дослідження є вивчення умов для забезпечення ефективного 

функціонування національного ринку страхових послуг у період становлення 

ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Останні кілька років 

класичнийстраховийринокУкраїнидинамічнорозвивався, показуючикоженрік 

30-40% зростання.Незважаючи на високі темпи зростання кількісних 

показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного 

страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та 

європейським стандартам. Зокрема, частка премій українських страховиків 

складає біля 0,2 % загальних премій в Європі. У середньому на душу населення 

в Україні припадає лише 52 євро страхових премій, що значно менше, ніж в 

інших європейських країнах (наприклад, у Німеччині – 1250 євро та у Польщі – 

120 євро). У 2017 р. показник співвідношення валових страхових премій і 

валового внутрішнього продукту в Україні становив усього 2,5 % (чистих 

премій – 1,7 %), тоді як у провідних країнах цей показник дорівнює 8-16 %. 

Обсяги страхових премій за договорами страхування життя складали лише 4,3 

% їх загального обсягу, у той час як в країнах Європейського Союзу цей вид 

страхування є домінуючим. 

Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та 

гальмування інвестиційної активності страхових компаній зумовлені низкою 

хронічних, накопичених проблем: 

▪ недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері 

страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам 

європейських стандартів; 

▪ недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення 

ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою є проблема 

забезпечення довгострокових зобов‘язань за договорами страхування життя); 

▪ низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків 

(недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування 

масштабних ризиків в енергетичній, екологічній та фінансовій сферах, стримує 

розвиток аграрного та медичного страхування); 

▪ непрозорим державним регулюванням; 

▪ непрозорістю фінансової звітності страхового сектору; 
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▪ відсутністю якісної статистичної інформації в страховому секторі; 

▪ низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та 

наявністю випадків шахраювання; 

▪ вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших 

видів особистого страхування; 

▪ недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем 

розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків; 

▪ недосконалим нормативно-правовим врегулюванням діяльності 

страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів. 

До вищезазначених проблем додались негативні явища, обумовлені 

світовою фінансовою кризою. На відміну від банківського сектору та 

фондового ринку, які одні з найперших постраждали від світової фінансової 

кризи, страховий сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи 

(про що свідчить позитивна динаміка у 2008 р.). Проте загальний вплив 

фінансової кризи в середньо та довгостроковому періоді матиме вкрай 

негативний вплив на вітчизняний страховий ринок. 

 В цілому по страховому ринку України в 2018 р. скорочення 

об’ємів страхових платежів може скласти 20-35 %. Скорочення платежів 

відбудеться за рахунок: 

▪ скорочення каналів збуту, що раніше давали гарантовані потоки 

клієнтів (автострахування, страхування банківських ризиків у сферах 

споживчого та іпотечного кредитування, страхування через туристичні 

компанії); 

▪ скорочення витрат підприємств на медичне та накопичувальне 

страхування своїх співробітників з метою оптимізації структури витрат; 

▪ скорочення обсягів страхування життя внаслідок втрати довіри 

населення до фінансового ринку загалом та страхового зокрема. 

Фінансова криза вже завдала серйозного удару класичному страховому 

ринку. За оперативними даними, скорочення страхових платежів складає 

близько 30 %. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали 

значну частку банківського страхування у своєму портфелі, перетнув критичну 

межу 100 %. 

Внаслідок накопичених проблем, а також негативних наслідків світової 

фінансової кризи, у випадку пасивної державної політики та якщо не буде 

вжито належних системних кроків, очікуються: 

▪ зменшення суми страхових премій у 2018 р. порівняно з 2017 р. на 

30 %; різке скорочення обсягів активів страховиків (до двох разів); 

▪ зниження показників ліквідності та платоспроможності нижче рівня 

регуляторних вимог; 

▪ поширення демпінгу на страховому ринку унаслідок посилення 

загрози банкрутства; 

▪ хвиля шахрайств, пов’язаних з неможливістю погашення кредитів; 

▪ ймовірне банкрутство 50 % страхових компаній класичного ринку. 

За прогнозами експертів страхового ринку, розвиток подій за таким 

сценарієм може призвести до виходу зі страхового ринку України окремих 
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іноземних інвесторів та зниження суверенного рейтингу України, невиплати 

або несвоєчасних виплат страхових відшкодувань 320 тис. фізичних та 50 тис. 

юридичних осіб на суму понад 2 млрд грн., звільнення персоналу страхових 

компаній. Негативні тенденції посилюються неефективними, непослідовними 

діями або бездіяльністю окремих органів державної влади, що, як правило, 

полягають в протекціоністській політиці щодо певних сегментів фінансового 

ринку чи окремих їх суб’єктів. 

З позитивних тенденцій, прогнозованих на 2017 – 2018рр.,можна 

виділити: 

1. Страхові компанії, які переважно розвивалися за рахунок 

страхування КАСКО автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати 

інші види страхування і активно просувати їх на ринок; 

2. Зростання страхової культури та підвищення свідомості 

страхувальників. З-за невиконання своїх зобов'язань, компаніями, які зовні 

виглядали цілком надійно, відбудеться зміна критеріїв вибору страхової 

компанії. 

3. Страхувальники будуть приділяти менше уваги зовнішнім ознакам 

(наприклад, оформлення офісу, реклама) і звертати увагу на більш суттєві 

критерії (фінансові показники, репутація, рейтинг компанії, партнери, досвід 

роботи на ринку) Це дасть додатковий поштовх до розвитку компаній, 

орієнтованих на класичний ринок; 

4. Звільнення значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе 

до оздоровлення кадрового потенціалу та рівня професіоналізму страхових 

компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через 

перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії. 

Після монополізації ринку, укрупнення компаній і стабілізації ринку в 

2018-2019 році передбачається суттєві зміни в законодавстві України. Найбільш 

великі компанії будуть лобіювати свої інтереси в законодавчої і виконавчої 

влади з метою: 

Привести у відповідність рівень затверджених тарифів з фактичною 

збитковістю по ряду обов'язкових видів страхування; 

Отримання можливості реалізовувати нові обов'язкові види страхування, 

на законодавчому рівні систематизувати питання, що стосуються страхового 

шахрайства, єдиної бази клієнтів, перестрахування, оподаткування, частини 

законодавства, що регулюють відповідальність страхувальника і страховика та 

ін. 

Якісна регуляторна політика вдосконалить правила на страховому ринку, 

дасть більше можливостей для всіх учасників страхового ринку вести бізнес і 

розвиватися; 

Спад страхування в 2018 році дасть поштовх страховим компаніям до 

пошуку нових ринкових ніш, які вимагатимуть нові продукти, послуги та рівень 

сервісу. Більше увагу буде приділено юридичним особам, розвитку агентської 

мережі, малому та середньому бізнесу; 

Значне посилення штрафних санкцій за недотримання вимог правил 

дорожнього руху дозволило знизити на 30-40% кількість ДТП, що в свою чергу 
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позитивно впливає на збитковість страхових компаній. Це компенсує зростання 

цін на запасні частини автомобілів і обслуговування на СТО, які є найбільш 

істотними у видатковій частині страховиків; 

Після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку 

залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації 

швидко відновлять темпи зростання ринку. 

В цілому можна зазначити, що незважаючи на зниження темпів зростання 

страхового ринку в 2017 році можна припускати його стабілізацію в 2018-

2019рр. та швидке відновлення втраченого обсягу платежів. 

В Україні це буде залежати від наявності та обсягу ресурсів, правильності 

їх використання і рішучих дій з боку держави в страховій сфері. В випадку, 

якщо Україна буде використовувати винятково внутрішні резерви та 

еволюційний шлях розвитку, то вихід із рецесії буде тривалим, якщо будуть 

використані перевірені технології, додаткові ресурси і високопрофесійні 

фахівці, то це значно прискорить процес відновлення страхового ринку.[5, c. 

87] 

На нашу думку, зміниться і ставлення самих страховиків до своєї позиції 

на ринку. Фінансова криза покладе кінець епохи проектів, побудованих на 

принципах швидкого отримання прибутку, створення швидких "проектів під 

продаж" і тому подібного. Після багатьох років стрімкого зростання економіки 

за рахунок позикового капіталу, зараз перед страховиками стоїть завдання 

знову привести темпи зростання у відповідність з ключовими показниками 

економіки, привести свої, значно роздуті витрати, навчиться оперативно 

реагувати на ринкову ситуацію і приймати правильні управлінські рішення. 

В основному, швидкий розвиток страхових компаній відбувся за рахунок 

коштів отриманих від страхування заставного майна (автомобілі та майно). Ми 

думаємо, що страховики в подальшому будуть більш обережно будувати 

стратегії свого розвитку і при цьому приділять значну увагу тим факторам, які 

можуть критично впливати на бізнес. Вельми вірогідні також диверсифікація 

каналів продажів, освоєння непов'язаних сегментів ринку, перегляд обсягу 

формуються резервів та умов перестрахування. 

Висновки. Криза має створити сприятливі умови для формування та 

відродження базових принципів системного та еволюційного розвитку 

страхового бізнесу, які побудовані на довгострокових зважених стратегіях та 

шляхах поступового розвитку. 
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СУЧАСНІ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ УКРАЇНИ: ЇХ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

В роботі досліджено сучасні комерційні банки, як стратегічний елемент 

розвитку банківської та фінансової системи України.  Обґрунтована 

необхідність реорганізації банківської системи України під європейський лад з 

метою підвищення економічних показників діяльності України і досягнення 

рівня європейського розвитку банківською і фінансовою системою України.  

Ключові слова: комерційні банки, банківська система, фінансова систем,  

євроінтеграція, банківська діяльність, кредитні операції. 

В Україні банківська система має дворівневу побудову, тобто існує 

Центральний банк - Національний банк України та комерційні банки. 

Комерційні банки існують з метою отримання прибутку шляхом здійснення 

обслуговування юридичних і фізичних осіб та інших фінансових операцій. 

Комерційний банк - це установи, призначені для акумуляції тимчасово 

вільних коштів та їх розміщення від власного імені на умовах повернення, 

строковості та платності [1, с.216-230]. 

На сьогоднішній день в Україні найбільшу довіру і перспективу мають 

банки з державною часткою – банки, в яких держава прямо чи опосередковано 

володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку (ПАТ КБ «ПриватБанк», 

АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Розрахунковий 

центр»). 

Згідно з класифікацією Національного банку України виділяють банки 

іноземних банківських груп, банки з приватним капіталом та, раніше зазначені, 

банки з державною часткою. Така класифікація запроваджена з метою 

http://marketing.rbc.ru/rev_short/1220535.shtml
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ефективного представлення результатів діяльності банківської системи 

України. 

Зросла питома вага банків з іноземним капіталом, які витримали вимоги 

НБУ щодо капіталізації, і українських банків, які втрималися в своїх нішах 

бізнесу і виконують вимоги регулятора [2, с.516]. 

Але у зв’язку з складною ситуацією у відносинах з Російською 

федерацією можливий вихід великої кількості банків з російським капіталом з 

українського ринку, що зумовить зменшення кількості банків з іноземним 

капіталом. 

Для української банківської і фінансової системи Європейський Союз 

виступає невичерпним джерело досвіду функціонування ринкової соціально 

зорієнтованої економіки та державного регулювання економічних процесів. 

Увійшовши до складу Європейської Союзу, Україна може тримати знання щодо 

розробки та реалізації антимонопольної політики і здійснення контролю за 

концентрацією економічної діяльності, регулюванням фондового ринку, 

політики в галузі зайнятості тощо. А сам розвиток співробітництва з ЄС 

означає, що Україна буде і повинна запроваджувати правила і стандарти 

реалізації фінансової політики 

Розвиток міжнародного співробітництва в цілому та економічних зв'язків 

з ЄС зокрема безпосередньо впливає на більш раціональний розподіл ресурсів, 

підвищення ефективності економічних процесів, тобто має позитивні наслідки 

в довготерміновому плані.  

Україна може мобілізувати кошти, необхідні для забезпечення 

макроекономічної стабільності, на європейському фінансовому ринку, який 

сьогодні є найбільшим у світі,  диверсифікуючи тим самим джерела зовнішніх 

запозичень.  

Процес європейської інтеграції України буде складним і тривалим, але 

важливими є позитивні результати, які допоможуть Україні подолати період 

кризи і забезпечить можливість українським банкам середовище для здійснення 

фінансових операцій зі зменшеними ризиками. 

Участь України в євроінтеграційних процесах зумовлює необхідність 

адаптації в діяльності усіх секторів національної економіки до вимог 

економічної глобалізації. Особлива увага в процесі вдосконалення фінансової 

системи приділяється банківському сектору, як одному з головних елементів 

інституційного забезпечення євроінтеграційних процесів. 

Забезпечення стабільності банківської системи є стратегічним напрямком 

фінансової політики України, для цього передбачене вдосконалення стандартів 

банківської діяльності та норм банківського регулювання. 

Цілі і наслідки євроінтеграції мають забезпечити досягнення 

стратегічного плану. Та проблемою досягнення Україною гідного рівня 

функціонування банківської системи є сучасні політичні і економічні умови в 

країні, а також проблеми в банківській системі й самого Європейського Союзу. 

Тому до процесу євроінтеграції слід підходити надзвичайно обережно і 

ретельно враховувати всі можливі наслідки. 
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Досить значний потенціал розвитку комерційних банків в Україні, їх 

вдосконалення та досягнення бажаного Європейського рівня  спонукають все ж 

таки намагатись розвивати цей сектор фінансової системи країни і намагатись 

реалізувати всі вимоги, які поставить Європейський Союз.  

На сучасному етапі у країнах ЄС банки сконцентровані на вирішенні 

проблем з ліквідністю, у тому числі за рахунок припинення фінансування 

закордонних філій та дочірніх банків, виведення коштів з менш розвинених 

країн. Тоді як першочерговим завданням функціонування банківської системи 

України є не лише збереження стабільності, а й розширення кредитування 

реального сектору економіки [3]. Процес адаптації вітчизняної банківської 

системи до європейських стандартів вимагає певного перехідного періоду [4, с. 

30–37].  

Вирішення цього завдання передбачає вивчення наслідків запровадження в 

Україні норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила 

Базельського комітету з питань банківського нагляду. На даний час в ЄС 

запроваджуються Треті правила цього Комітету (Базель ІІІ), які з’явилися як 

відповідь на світову фінансово-економічну кризу. 

Суть правил Базель ІІІ полягає в акцентуванні уваги на трьох аспектах 

банківської діяльності,а саме: 

1) Посиленні вимог до якості капіталу. Формування 

«антициклічногобуферу»капіталу. Це дозволить досягти наступних результатів 

на різнихрівнях:  

1.1) на рівні банку – підвищення якості капіталу, що дозволить 

протидіяти шоковим впливам, ефективніше управляти ринковим, кредитним та 

операційними ризиками. Разом з тим загострення потреби в додатковому 

капіталі, насамперед, у малих та середніх банків, зумовить зниження прибутків, 

перегляд моделі ведення банківського бізнесу за рахунок відмови від участі у 

високоризикованих, але прибуткових операціях та повернення до простих схем 

бізнесу; 

1.2) на рівні банківської системи – прискорення процесів капіталізації, 

запобігання занадто швидкому зростанню зовнішніх запозичень банків у фазі 

економічного піднесення, що передує кризі, посилення тенденції консолідації 

та монополізації, (витіснення з ринку слабких і нестійких, а також малих та 

середніх банків), послаблення конкуренції і полегшення державного контролю 

за банківською системою; 

1.3) на макроекономічному рівні – підвищення стійкості фінансової 

системи як основи збереження макроекономічної стабільності, згладжування 

економічних циклів за рахунок послаблення проциклічного впливу 

банківського кредитування, забезпечення сталих темпів розвитку економіки. 

2) Запровадженні коефіцієнту левериджу (відношення обсягу позичкових 

коштів до власних) на рівні 3 % та нових коефіцієнтів ліквідності: коефіцієнту 

ліквідного покриття та коефіцієнту чистого стабільного фінансування. Це 

дозволить досягти наступних результатів на різних рівнях: 

2.1) на рівні банку – покращання системи ризикменеджменту за рахунок 

розширення інструментів і можливостей банку контролювати рівень ліквідності 
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та якість джерел залучення коштів, запобігання прискореному росту боргового 

навантаження, ретельніше врахування ризиків позичальників у кредитній 

політиці банків, що позначиться на прибутковості операцій та стимулюватиме 

банки до розробки нових банківських продуктів і послуг; 

2.2) на рівні банківської системи – послаблення ризиків ліквідності, 

посилення конкуренції за надійні джерела фінансування; зміцнення банківської 

системи;  

2.3) на макроекономічному рівні - зниження ризиків боргової кризи, 

упередження кризи ліквідності за одночасного звуження фінансових 

можливостей щодо розширеного кредитування економічного розвитку. 

3) Реформуванні механізмів гарантування вкладів населення. 

Рекомендований мінімум для банків країн ЄС встановлено на рівні 100 тисяч 

євро (в Україні – 200 тис. грн). Це дозволить досягти наступних результатів на 

різних рівнях: 

3.1) на рівні банку – стимулювання припливу депозитів, зниження 

ризиків їх раптового відпливу у випадку розгортання панічних настроїв; 

3.2)  на рівні банківської системи – посилення конкуренції на 

депозитному ринку, розширення і покращання якості ресурсної бази; 

3.3) на макроекономічному рівні – підвищення довіри до банківської 

системи та стримування панічних настроїв серед вкладників, стимулювання 

процесу заощадження, покращання умов для ефективної роботи механізму 

трансформації заощадження в інвестиції [5]. 

Процес адаптації України до законодавства ЄС в сфері банківського 

регулювання до норм сприяє необхідності реалізації низки важливих і 

ключових реформ для розвитку фінансової та банківської систем в найближчі 

роки. 

Наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати 

стратегічному пріоритету фінансової політики України – забезпеченню 

стабільності банківської системи. Антикризова і антициклічна спрямованість 

новацій Базель-ІІІ дає підстави стверджувати, що імплементація цих правил 

вУкраїні сприятиме:  

1) забезпеченню належного захисту інвесторів і поліпшенню інвестиційного 

клімату, активізації руху інвестиційного капіталу через кордони України; 

2) стабільності та надійності банківської системи;  

3) вдосконаленню нормативно-правової бази для здійснення нагляду на 

консолідованій основі за фінансовими групами, до складу яких входять 

банки; 

4) підвищенню якості корпоративного управління, систем ризик-

менеджменту та внутрішнього контролю в банках; 

5) забезпеченню цілісності фінансової системи, що є умовою ефективної 

співпраці її суб’єктів. 

Оскільки національна банківська система, включаючи банки з іноземним 

капіталом, є підсистемою економіки України, механізми регулювання 

банківської діяльності мають розвиватися із врахуванням необхідності як 

забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів клієнтів 
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банків, так і активної участі банків в реалізації пріоритетних завдань 

економічного розвитку країни.  розвитку механізмів спільного фінансування 

(бюджетного та ринкового) пріоритетних економічних проектів (у формі 

державно-приватного партнерства). 

На шляху процесів європейської інтеграції України постає низка 

обмежень, пов’язаних з депресивними тенденціями у вітчизняній економічній 

системі, проблемами й ризиками банківського сектору України. прибутковість 

та неоптимальну структуру дисбалансу у строковій і валютні 

Враховуючи відмінні стратегічні цілі розвитку вітчизняної банківської 

системи та зарубіжних банків вважаємо, що основними напрямками інтеграції 

банківської системи України до Європейського Союзу та заходами щодо їх 

практичної реалізації мають стати наступні: 

1.Забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної банківської системи на міжнародних ринках банківських послуг. 

2.Розроблення механізму попередження та зниження ризиків, що можуть 

бути додатково внесені до вітчизняної банківської системи у зв’язку з 

розширенням євроінтеграційних процесів, та інструментів його реалізації. 

Посилення переваг та унеможливлення прояву кризових явищ при інтеграції 

банківського сектору до європейського співтовариства.  

3.Удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в 

умовах посилення інтеграції України до європейської економічної спільноти. 

4. Продовження діалогу із регуляторами банківської діяльності з країн 

ЄС.  

Інтегрування банківської системи України у європейський фінансовий 

простір, з одного боку, може спричинити активування низки ризиків фінансово-

економічного характеру, а з іншого – однозначно матиме позитивні наслідки. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

У статті проаналізовано методичні підходи до оцінки кредитоспроможності 

з урахуванням галузевих особливостей, а саме підприємств торгівлі, оскільки 

ця галузь знаходиться на одному із перших місць за залученням кредитних 

ресурсів. Удосконалено методику оцінки кредитоспроможності торговельного 

підприємства на основі інтегрально-рейтингових показників, що враховує 

специфіку торговельної галузі та підвищить ефективність прийняття 

кредитних рішень.  

Ключові слова: кредит, кредитоспроможність, оцінка 

кредитоспроможності, торговельне підприємство, інтегральний показник, 

рейтингова оцінка. 

Необхідність забезпечення фінансової стабільності підприємств в умовах 

економічної кризи вимагає кредитної підтримки і удосконалення кредитних 

відносин між підприємствами і банками. Особливе значення відводиться 

грошово-кредитній політиці держави, яка спрямована, з одного боку, на 

забезпечення фінансування стабільного розвитку підприємств, а, з іншого боку, 

на стійкість кредитної системи і регулювання грошового обігу в економіці. 

Нині банківські установи розробляють різні підходи до оцінки 

кредитоспроможності клієнтів, причому кожен конкретний банк розробляє 

власну систему оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, 

виходячи з конкретних умов договору, пріоритетів у роботі банку, його 

спеціалізації, стану взаємовідносин з клієнтурою, рівня економічної і 

політичної стабільності в державі тощо. Проте в більшості вітчизняних методик 

оцінки кредитоспроможності не приділено належної уваги можливостям 

врахування галузевих особливостей функціонування позичальника. 

Неадекватна оцінка банками кредитного ризику може спричинити з одного 

боку виникнення кризових явищ у діяльності банку і банківської системи, а з 

іншого – значно зменшити розміри кредитування, що приведе згодом до 

зниження темпів розвитку галузей економіки, у тому числі, і торгівлі. Значний 

внесок у розробку питань оцінки кредитоспроможності позичальників зробили 

сучасні економісти Заходу Е. Брігем, Л. Гапенські, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі. 

Дослідженню питань щодо оцінки кредитоспроможності позичальників 

банківських установ присвячено також багато вітчизняних наукових праць. Ця 

проблема набула широкого висвітлення у працях В. В. Вітлінського та 

О. Пернарівського, О. В. Дзюблюка, А. М. Мороза та ін. Серед розробок 

російських науковців можна назвати праці В. Н. Єдронової, О. І. Лаврушина, 

Г. С. Панової, В. М. Усоскіна та ін. Однак проблему не можна вважати 

достатньо вивченою, оскільки й досі в теорії та на практиці немає єдиного 

підходу до визначення системи показників, що комплексно характеризували б 

кредитоспроможність позичальників-торговельних підприємств. В процесі 
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дослідження застосовувались методи аналізу і синтезу, системного підходу, 

логічного узагальнення, коефіцієнтний і інтегральний аналіз.  

Метою статті є дослідження та удосконалення методичних підходів до 

оцінки кредитоспроможності торговельного підприємства. Виходячи із мети в 

процесі дослідження були поставлені наступні завдання для її реалізації: - 

розглянути сучасні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємства; - 

дослідити специфіку аналізу галузевої приналежності підприємства в процесі 

оцінки кредитоспроможності позичальника; - запропонувати шляхи 

удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника-

торговельного підприємств.  

У системі кредитних відносин банку дуже важливо об’єктивно оцінити 

кредитоспроможність підприємства. Достовірність оцінки істотно впливає як на 

результати конкретних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку 

загалом. Точність оцінки важлива і для підприємства - позичальника, адже від 

неї залежить рішення щодо надання кредиту та про можливий його обсяг. 

Одним з найбільш поширених у практиці господарювання заходів, які 

спрямовані на зниження кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності 

позичальника. В практиці кредитування підприємств все більшого 

розповсюдження набуває метод, заснований на бальній оцінці позичальника. 

Критерії, за якими здійснюється оцінка кредитоспроможності  підприємства, як 

правило індивідуальні для кожної банківської установи, базуються на його 

практичному досвіді і періодично переглядаються. 

Метою аналізу галузевих характеристик є визначення ступеня галузевих 

ризиків у діяльності підприємства, що аналізується, за допомогою вивчення 

перспектив галузі, а також факторів конкурентноздатності, що впливають на 

галузь. До факторів, що підлягають аналізу, належать: перспективи 

економічного зростання; цикли ділової активності; вразливість до державного 

регулювання. Істотне значення для розуміння середовища, в якому працює 

підприємство, а також для виявлення основних факторів успіху в цьому 

середовищі має аналіз структури галузі. Щоб зробити висновок про структуру 

галузі, аналізуються наступні параметри: фактична кількість фірм-конкурентів 

у галузі; частка декількох (п’яти-шести) найбільш великих фірм на ринку; 

механізми ціноутворення в галузі; динаміка цін на ринку і загальна тенденція 

їхньої зміни; диференціація продукції; експортний потенціал галузі. На нашу 

думку аналіз стану галузей України повинен передбачати такі напрямки: - зміну 

значень основних фінансових показників; - зміну узагальнюючого показника 

якості джерел формування активів; - моделювання узагальнюючого показника 

фінансового стану та аналітичну оцінку нормативних показників за галузями. 

Вплив галузевої приналежності на рівень перспективної платоспроможності 

позичальника можна також визначати шляхом порівняльного аналізу 

(бенчмаркінгу) певних показників фінансового стану підприємств різних 

галузей. Однак слід зауважити, що в методичних та нормативних документах, 

які стосуються аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, основні 

показники відрізняються не лише за переліком, але й назвою та особливостями 

розрахунку [1]. Отже, виникає необхідність забезпечити порівнянність 
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основних критеріїв і показників, що характеризують особливості фінансового 

стану підприємств різних галузей, із тими, котрі широко використовуються 

банками для оцінки фінансового стану позичальників. Якісна оцінка 

кредитоспроможності суб’єкта господарювання дозволяє прийняти зважене 

рішення щодо доцільності надання кредиту, а потім проводити зважену 

політику відносно певного позичальника. Крім того, урахування галузевих 

особливостей при визначенні кредитоспроможності підприємства на основі 

використання як традиційних критеріїв оцінювання, так і нових показників, 

сприяє поглибленню аналізу та отриманню об’єктивнішої інформації про 

фінансовий стан не лише позичальника, а й галузі, до якої належить те чи інше 

підприємство, та вдосконаленню підходів до формування кредитної політики 

банку та оцінки кредитного ризику. 2.2. Напрямки удосконалення методичних 

підходів до оцінки кредитоспроможності торговельного підприємства. 

Важливим аспектом визначення та моніторингу кредитного ризику має бути 

аналіз кредитоспроможності потенційного позичальника. Ключовими 

моментами цього аналізу є визначення факторів, під впливом яких формується 

кредитоспроможність торговельного підприємства та показників, що їх 

характеризують, а також повнота їх врахування. Результати дослідження оцінки 

кредитоспроможності торговельних підприємств за методикою більшості 

українських банків показали, що кредитоспроможність цих підприємств, а саме 

клас позичальника визначається на підставі основних фінансових показників та 

коригується з урахуванням додаткових (суб’єктивних) показників. Нормативні 

значення кожного показника (крім суб’єктивних) визначаються в залежності від 

середньогалузевих показників по Україні. Значення показників для кожного 

позичальника обчислюються на основі його належності до відповідної галузі. 

Проте кредитоспроможність торговельних підприємств формується під 

впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Тому для більш повної та 

обґрунтованої оцінки кредитоспроможності позичальника необхідно 

застосовувати систему показників, які враховують усі прояви фінансово-

господарської діяльності підприємства торговельної галузі, а саме: специфіку 

торговельного процесу підприємства, забезпеченість ресурсами, раціональне їх 

використання, дотримання торговельної технології, диверсифікованість 

діяльності, вміння підприємства оперувати на ринку, управляти грошовими 

потоками і контролювати фінансовий стан. Запропонована методика оцінки 

кредитоспроможності торговельного підприємства за рейтинговими 

показниками має певні переваги: - порівняння величини рейтингів дозволяє 

визначити фінансовий стан позичальників через узагальнені економічні 

показники і знизити, таким чином, кредитний ризик; - в основу розрахунків 

загального рейтингу можуть бути взяті дані звітності торговельних 

підприємств, що забезпечують вищу точність розрахунку; - узагальнюючий 

рейтинговий показник може бути доповнений системою інших показників, що 

не піддаються числовим вимірюванням; - рейтингові показники можуть бути 

використані для розробки бізнес-планів підприємств і виявлення тенденцій їх 

економічного розвитку із застосуванням економіко-математичних методів. 

Крім того, при визначенні кредитоспроможності працівники кредитного відділу 
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банку також повинні аналізувати показники, що не піддаються числовим 

вимірюванням, проте мають важливе для банку значення. До таких показників 

можна віднести: показники, що характеризують зовнішнє ринкове середовище; 

показники, що характеризують якість управління об’єктом кредитування; 

характер відносин клієнта з банківською установою в минулому, порядність і 

оперативність роботи клієнта, досвід роботи і якість продукції, відгуки в 

засобах масової інформації про роботу клієнта тощо. З урахуванням даних 

об’єктивного і суб’єктивного аналізу банківська установа приймає остаточне 

рішення про кредитування тих чи інших торговельних підприємств. 3. 

Висновки. В статті обґрунтовано методичний підхід до оцінки 

кредитоспроможності підприємствам з урахуванням галузевих особливостей, 

на підставі якого рішення про надання кредиту торговельному підприємству 

приймається на основі інтегральної і рейтингової оцінок кредитоспроможності 

підприємств даної галузі, що є результатом розрахунку значень окремих 

показників за групами оцінки торговельного потенціалу, економічної 

ефективності, ринкової позиції, фінансового стану та грошового потоку. При 

цьому збільшується повнота інформування кредитора щодо передумов 

отримання доходів підприємств торгівлі як джерела погашення його 

зобов’язань внаслідок чого відбувається зменшення кредитного ризику та 

збільшення доступності кредитних ресурсів для потенційного позичальника – 

торговельного підприємства. Запропоновані удосконалення методики оцінки 

кредитоспроможності торговельних підприємств можуть бути використані у 

практичній діяльності банківських установ. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 

Досліджено сутність і значення фінансової стійкості страхової 

компанії як важливого чинника розвитку та функціонування страхового ринку. 

З’ясовано основні науково-методичні підходи до визначення фінансової 

стійкості страхової компанії. Розглянуто основні елементи впливу на 

фінансову стійкість страхової компанії та їх сутність.  

Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість, фінансова 

надійність, фінансова безпека, страховий портфель. 

Постановка проблеми. В Україні розвиток страхової справи здійснюється 

швидкими темпами останні два десятиліття. Із розвитком страхового ринку 

вітчизняні науковці дедалі більше уваги приділяють дослідженню умов 

забезпечення та підтримання його стабільної діяльності. У зв’язку з цим 

особливого значення набуває аналіз фінансової стійкості страхової компанії та 

страхової галузі загалом. При цьому у вітчизняній літературі відсутній єдиний 

підхід до його визначення. Проблема дослідження сутності даного поняття 

пов’язана, по-перше, із визначенням повноти трактування категорії фінансової 

стійкості, і, по-друге, з ототожненням фінансової стійкості страхової компанії з 

такими поняттями, як фінансова надійність і фінан- сова безпека страхової 

компанії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення сутності 

фінансової стійкості страхових компаній приділяється увага багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Сутність фінансової стійкості, фінансової 

надійності та фінансової безпеки страхових компаній вивчають Н. М. Внукова, 

С. С. Осадець, Н. В. Ткаченко, О. І. Барановський, А. М. Єрмошенко, О. В. 

Козьменко, А. О. Бойко та інші. Елементи впливу на фінансову стійкість 

страхової компанії досліджують Н. В. Ткаченко, О. С. Журавка, А. О. Бойко. 

Наголошуючи на вагомості результатів досліджень зазначених авторів, 

http://opac.library.vn.ua/?base=KNIGA&action=search&query=%41%3D%CA%C0%C7%C0%CA%CE%C2%C0+%CE%2E%C1%2E%24
http://opac.library.vn.ua/?base=KNIGA&action=search&query=%4F%3D%D6%D3%CB%24
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зауважимо, що подальшого вивчення потребують питання визначення поняття 

фінансової стійкості страхових компаній та виокремлення його від споріднених 

понять фінансової надійності і фінансової безпеки; дослідження елементів 

впливу на формування фінансової стійкості страховика.  

Метою статті є вивчення сутності фінансової стійкості страхової компанії 

та розгляд основних елементів впливу на неї.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема визначення поняття 

фінансової стійкості страхової компанії пов’язана, по-перше, із визначенням 

повноти трактування поняття«фінансова стійкість», а, по-друге, з 

ототожненням фінансової стійкості страхової компанії із такими поняттями, як 

«фінансова надійність» та«фінансова безпека» страхової компанії [94].  

Стійкість можна трактувати як здатність будь-якої системи підтримувати 

певні властивості та характеристики на незмінному рівні. Так, словник Даля 

трактує поняття «стійкість» як спроможність суб’єкта або предмета вистояти 

супроти сили, встояти, не поступитися чомусь.  

У широкому розумінні термін «стійкість» свідчить про спроможність 

об’єкта, системи виконувати свої функції, незважаючи на вплив ендогенних та 

екзогенних факторів.  Таким чином, поняття «стійкість» є близьким за 

значенням до понять: стабільність, постійність, сталість, надійність. Це 

приводить до ототожнення зазначених понять, що ускладнює розмежування 

таких економічних термінів, як «фінансова стійкість», «фінансова 

стабільність», «фінансованадійність». 

Фінансова стійкість страхової компанії може бути визначена як такий 

стан та якість фінансових ресурсів страхової компанії, за якого вона 

залишається платоспроможною та здатною в повному обсязі та своєчасно 

виконувати всі взяті на себе зобов’язання в умовах негативного вплину 

екзогенних та ендогенних факторів середовища, у якому вона функціонує, та 

забезпечувати відновлення своїх фінансових показників до необхідного рівня в 

разі дії негативних чинників. 

Аналіз фінансової стійкості страхової компанії здійснюється за такими 

елементами: власний капітал, тарифна політика, збалансованість страхового 

портфеля та страхові резерви, інвестиційна політика, перестрахування [6].  

У загальному вигляді капітал страхової компанії можна охарактеризувати 

як сукупність фінансових ресурсів, що є в її розпорядженні [42]. Проте, існує й 

інша думка [9], відповідно до якої капітал страхової компанії визначається як 

«фінансові ресурси, що являють собою сукупність власних, залучених чи 

запозичених грошових коштів або активів у матеріальній чи нематеріальній 

формі, використовуються для забезпечення діяльності страхової компанії й 

отримання прибутку».  

Власний капітал страхової компанії складається з таких елементів: 

статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений 

прибуток (непокритий збиток). Загальний обсяг власного капіталу визначається 

як сума статутного, додаткового, резервного капіталу та нерозподіленого 

прибутку і зменшується на суму неоплаченого, вилученого капіталу та 

непокритого збитку в разі їх наявності. 
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Згідно з Законом України «Про страхування» [8] однією з умов 

забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є наявність сплаченого 

статутного фонду та гарантійного фонду. У формуванні статутного капіталу 

страхової компанії визначальну роль відіграють вимоги національного 

законодавства: вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу та щодо 

подання його лише в грошовій формі. Жорстка регламентація процесу 

формування власного капіталу з боку державних органів влади пояснюється 

тим, що на інститути страхування в суспільстві покладається функція 

страхового захисту та стабілізації економіки в моменти економічної 

нестабільності. 

Статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі, 

але дозволяється формування капіталу за рахунок державних цінних паперів (за 

їх номінальною вартістю), але не більше 25% загального обсягу. 

Під час створення нової страхової компанії важливість фінансових 

ресурсів, а особливо статутного капіталупояснюється тим, що, «по-перше, 

відсутні інші кошти для виконання  страхових зобов'язань, оскільки 

надходження від збору страхових платежів у цей період можуть бути 

мінімальними за розміром; по-друге, великий обсяг статутного капіталу 

забезпечує страховій компанії впевненість, дозволяє планувати свою поведінку, 

а, отже, дає певні конкурентіпереваги». 

Узагальнюючи підходи науковців, можна зазначити, що в подальшій 

діяльності важливість статутного капіталу пояснюється низкоюоб’єктивних 

причин, а саме: 

− суми розрахованих та створених страхових резервів може бути 

недостатньо для здійснення страхових виплат унаслідок дії негативних 

ендогенних та екзогеннихфакторів; 

− суми страхових резервів може бути недостатньо для виконання 

зобов’язань страхової компанії в разі різкого зростання обсягів їх страхової 

діяльності; 

− сформований статутний капітал є гарантією та джерелом покриття 

матеріальних витрат, пов’язаних зі збереженням власних конкурентних 

позицій, розширенням присутності страхової компанії на ринках збуту, 

залученням нових клієнтів та розробкою новихпослуг. 

Розглянемо інші складові елементи власного капіталу страхової компанії. 

Додатковий капітал страхової компанії формується в процесі здійснення її 

діяльності та складається із додатково вкладеного капіталу та іншого 

додаткового капіталу. Резервний капітал страховика формується за тими 

самими принципами, що й іншими суб’єктами господарювання: здійснюються 

відрахування в сумі не менше 5% загальної суми чистого прибутку у звітному 

році. Резервний капітал не може становити менше ніж 25% розміру статутного 

капіталу [7]. 

Нерозподілений прибуток може бути визначений як прибуток, 

реінвестований у страхову компанію. Саме ця стаття балансу є основним 

джерелом поповнення власного капіталу. Нерозподілений прибуток формується 

як різниця між чистим прибутком та сумою, спрямованою на виконання 
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зобов’язань перед бюджетом, на виплату дивідендів і на відрахування до 

резервних та інших фондів. За рахунок нерозподіленого прибутку страхові 

компанії мають право створювати вільні резерви – частку власних коштів 

страховика, що резервується для додаткового забезпечення платоспроможності 

страховика [1,8]. 

Охарактеризувавши склад власного капіталу страхової компанії, можна 

дійти висновку, що він не відрізняється від складу власного капіталу 

іншихсуб’єктів господарювання. Водночас його значення для забезпечення 

фінансової стійкості страховика є значно більшим, особливо в перші роки його 

функціонування. Таким чином, власний капітал страхової компанії є гарантією 

забезпечення її фінансової стійкості, навіть в умовах недостатності обсягу 

страхових премій та відсутності прибутку від здійснення 

інвестиційноїдіяльності. 

Підтримка достатнього рівня платоспроможності страхової компанії 

полягає в розрахунку обсягу резервів, які б адекватно відображали прийняті 

страховиком на себе зобов’язання (відповідність резервів зобов’язаннями), а 

також наявності відповідного співвідношення резервів і активів. Страхові 

компанії не мають права допускати зменшення різниці між активами і 

резервами нижче певного значення, так званою мінімальною маржею 

платоспроможності. 

Статтею 30 «Умови забезпечення платоспроможності страховиків» 

Закону України «Про страхування» [8] одним із факторів забезпечення 

платоспроможності визначається створення страхових резервів в обсязі, 

достатньомудлямайбутніхвиплатстраховихсумтастрахових відшкодувань. 

Метою створення страхових резервів є відшкодування втрат, що можуть 

зазнати страхувальники за конкретним видомризику. 

Під страховими резервами прийнято розуміти частину активів, 

призначенням яких є забезпечення виплат у майбутньому [5].  

Порядок та склад формування страхових резервів визначаються 

національним законодавством та є обов’язковими для всіх без винятку 

страхових компаній. Страхова компанія несе відповідальність за достатність 

обсягу страхових резервів для виконання зобов’язань та за їх цільове 

використання. Ефективне управління коштами страхових резервів дозволяє 

страховій компанії забезпечити себе додатковим доходом і, як наслідок, 

підвищити власну платоспроможність. Таким чином, і страхова компанія, і її 

клієнти зацікавлені в забезпеченні ефективної системи управління страховими 

резервами, оскільки це є гарантією виконання страховиком своїх зобов’язань в 

повному обсязі. 

Загальна сума страхових резервів страхових компаній поділяється на дві 

групи – резерви зі страхування життя (математичні резерви) та технічні 

резерви. Формування резервів зі страхування життя, медичного страхування та 

обов’язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів 

страхування. 

Формування як резервів зі страхування життя, так і технічних резервів 

здійснюється за рахунок здійснення відрахувань частини страхової премії 
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(нетто-премії), але через неоднаковий розподіл ризику та різну структуру 

тарифної ставки як джерела їх формування страхові резерви в ризикових видах 

страхування і страхуванні життя мають відмінності в складі та методах 

визначення. Особливістю формування резервів зі страхування життя є те, що, 

крім частини нетто-премії, відраховується ще частина отриманого страховиком 

інвестиційного доходу. 

Технічні резерви страховика становлять собою грошову оцінку 

зобов’язань страхової компанії та є гарантією виконання даних зобов’язань 

перед страхувальниками з огляду на наявні в портфелі договори страхування. 

Обсяг технічних резервів повинен бути сформований в обсязі, достатньому для 

покриття можливих збитків за діючими договорами навіть у разі припинення 

надходжень страхових премій. 

Відповідно до законодавства страховики можуть приймати рішення щодо 

формування та обліку таких видів технічних резервів: резерв незароблених 

премій; резерв заявлених, але невиплачених збитків; резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені; резерв катастроф та резерв коливань збитковості. 

Резерв незароблених премій містить частину суми надходжень страхових 

платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 

Стосунки між страховою компанією та її клієнтами мають договірний характер 

та розглядаються в часі залежно від терміну дії договору страхування. Страхова 

премія, яку отримує страховик на початку  дії договору страхування, повинна 

забезпечити захист страхувальнику протягом усього терміну його дії. Тому 

страхова премія не стає одразу власністю страхової компанії, а наробляється 

ним поступово, з плином терміну дії договору. Тому й існує в страховій 

практиці поділ страхової премії на зароблену і незароблену. Цей поділ є 

постійним, але з плином часу змінюється співвідношення між даними частками 

пропорційно плину  терміну дії договору страхування. Загальна величина 

резерву незароблених премій дорівнює сумі аналогічних резервів, розрахованих 

окремо за кожним видом страхування. Обсяг резервів незароблених премій 

встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових премій, які не 

можуть бути менше ніж 80% загальної суми надходжень страхових премій з 

відповідних видів страхування у кожному з дев’яти місяців, що передують 

звітнійдаті. 

Одним із найважливіших видів страхових резервів є резерви збитків,  що 

можна пояснити таким: для відшкодування збитків за існуючими договорами 

страхування страховій компанії потрібен певний час, до того ж суму збитків за 

окремими видами страхування не можна визначити одразу після настання 

страхового випадку. Крім того, адекватно розрахований обсяг резервів збитків 

може забезпечити страхову компанію достатнім фінансуванням для покриття 

«незавершених збитків» без загрози його фінансовій стійкості. Уся сукупність 

резервів збитків може бути поділена на два резерви із різним цільовим 

призначенням: резерв заявлених, але не сплачених збитків, та резерв збитків, 

які сталися, але не заявлені. 

Резерв заявлених, але несплачених збитків формується шляхом обліку 

кожної заяви страхувальників щодо страхових виплат (окремо за кожним видом 
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страхування) і становить собою потенційний обсяг відповідальності страхової 

компанії за отриманими заявами на страхове відшкодування. Підставою для 

створення такого резерву є заяви страхувальників на відшкодування збитків, 

що надходять до страхової компанії. Резерв збитків, які сталися, але не 

заявлені, уособлює загальний обсяг зобов’язань страхової компанії відносно 

страхових виплат, що виникли в результаті настання страхових випадків у 

звітному та попередніх періодах, але про факт настання яких страхова компанія 

не була повідомлена на звітну дату. 

Резерв катастроф страхові компанії формують з метою забезпечення 

страхових виплат у разі настання природних катастроф або великих 

техногенних аварій, через які збитків зазнає велика кількість  страхувальників, і 

перед страховиком постає завдання відшкодування збитків в обсягах, що 

перевищують середні розміри збитків, враховані під час розрахунку страхових 

тарифів. Особлива потреба страховика у формуванні цього фонду постає в разі 

страхування ризиків стихійних лих на територіях підвищеноїнебезпеки. 

Формування резерву коливань збитковості має на меті компенсацію 

перевищення витрат страховика на відшкодування збитків за договорами 

страхування, коли фактична збитковість за видом страхування за звітний період 

перевищує очікуваний рівень збитковості, що був врахований при розрахунку 

страхового тарифу. У період, коли діяльність страховика є прибутковою, цей 

резерв поповнюється за рахунок отриманих надлишків. 

Резерви зі страхування життя мають на меті забезпечення страхових 

зобов’язань зі страхування життя та медичного страхування. Кошти резервів зі 

страхування життя не знаходяться у власності страхової компанії, тому вони 

повинні бути відокремлені в обліку від іншого майна. Використання коштів 

даних резервів можливе лише з метою забезпечення страхових виплат за 

договорами страхування життя або медичного страхування. У разі ненастання 

страхового випадку за договором страхування кошти, зарезервовані під даний 

договір у математичних резервах, поповнюють прибуткову базу страхової 

компанії [4]. 

Страхові компанії у межах резервів зі страхування життя мають право 

формувати два види резервів – резерв довгострокових зобов’язань (математичні 

резерви) та резерв незалежних виплат страхових сум. Математичні резерви 

розраховуються окремо за кожним договором страхування життя актуарним 

методом та з урахуванням темпів інфляції. 

Математичні резерви складаються з резерву нетто-премій, резерву витрат 

на ведення справи та резерву бонусів. У свою чергу, резерви  належних виплат 

страхових сум поділяються на резерви заявлених, але неврегульованих збитків, 

та резерви збитків, що виникли, але не заявлені.  

Метою створення резервів довгострокових зобов’язань є забезпечення 

виконання зобов’язань страховика перед страхувальниками за довгостроковими 

договорами страхування життя. Оскільки договори страхування життя можуть 

передбачати бонуси та нарахування процентів на залишок внесків 

страхувальників, то зазначені резерви повинні бути забезпеченням усіх цих 

операцій. 
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Резерви довгострокових зобов’язань розраховуються окремо за кожним 

договором страхування життя, що є дійсним на звітну дату. Загальний обсяг 

резервів дорівнює сумі розрахованих окремо за кожним договором резервів. 

Розрахунок тарифних ставок для договорів страхування дозволяє досягти 

такого важливого критерію забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії – збалансованість страхового портфелю страхової компанії. 

Управління та оптимізація страхового портфеля є одним із 

найпріорітетніших завдань будь-якого страховика. Оптимізація страхового 

портфеля передбачає зниження рівня ризику та підвищення рівня фінансової 

стійкості портфеля. Для забезпечення оптимізації та збалансованості портфеля 

страховими компаніями використовується ціла система заходів і методів. 

Здійснення ефективної андерайтингової політики є одним із дієвих методів 

управління портфелем страхової компанії. Така політика передбачає 

формування концепції, згідно з якою визначається те, які ризики приймаються 

на страхування, а які –ні. 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що 

елементи впливу (достатність власного капіталу, збалансований страховий 

портфель, достатність страхових резервів, ефективна тарифна й інвестиційна 

політика та перестрахування) на фінансову стійкість перебувають у тісному 

взаємозв’язку та взаємозалежності, що в комплексі створює відповідні гарантії 

виконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальниками щодо 

надання страхового захисту. 
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КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

У статті досліджено основні фактори, яківпливають на фінансову 

стійкість страхових компаній та визначенно критерії в її забезпечення. 

Встановлено, що на фінансову стійкість страховика впливають фактори як 

внутрішнього, так і зовнішнього походження, різних як за характером, так і за 

ступенемвпливу. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова компанія, 

фінансова стійкість, фактори впливу. 

За останні роки страхування стало одним з основних елементів 

функціонування фінансової системи країни. Сучасні умови розвитку ринкових 

відносин передбачають перед усім необхідність забезпечення фінансової 

стійкості страхової компанії. Адже надійність та платоспроможність 

конкретного страховика пов’язана з фінансовою стійкістю компанії. Саме 

фінансова стійкість виступає індикатором того, чи зможе страхова компанія в 

майбутньому виконати свої зобов’язання, а оцінка рівня фінансової стійкості є 

одним з найбільш важливих завдань при визначенні якості роботи страховика. 

Отже забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є чи не 

найбільш пріоритетним завданням її керівників та менеджерів, щобезперечно 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 іншідослідники. 

Метою статті є визначення основних факторів, які впливають на 

фінансову стійкість страхових компаній та визначення критеріїв її 
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забезпечення. 

Страхові компанії, якй інші суб’єкти господарювання, функціонують в 

однакових умовах, а отже піддаютьсятим самим ризикам. Але одночасно, 

враховуючи специфіку пропонованих послуг, на них впливають 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 є платоспроможною і здатною 

своєчасно й у повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язанняперед 

страхувальниками в умовах негативного впливузовнішніхчинників, 

спричиненихзміноюпараметрівсередовища, в якому вона перебуває, 

і/абовнутрішніхчинників, викликанихреалізацією одного або низки 

ризиківстраховика. 

Ряд факторів впливають на фінансову стійкість страховика, які 

можутьмати як внутрішнє, так і зовнішнєпоходження, різних як за характером, 

так і за ступенемвпливу. При чомуварто не упускатитакий факт – якщо 

компанія є фінансово стійкою щодо якогось одного фактора, це не означає, що 

вона є такою самою щодо інших факторів. Найчастішестійкістьстосується 

одного, двохчидекількохфакторів. Таким чином, чимбільшим є число факторів, 

стосовнояких вона стійка, тимвищим буде ступіньїїфінансовоїстійкостізагалом. 

До факторіввнутрішньоговпливу належать ті, якимиможеуправляти сама 

компанія (наприклад, склад і структура витрат, стратегіякомпаніїщодовитрат, 

тарифнаполітика, менеджмент страховоїкомпаніїтощо). Зовнішні ж 

факторидиктуютьсязовнішнімсередовищем 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: власний капітал, страхові резерви, 

перестрахування, інвестиційнадіяльність, тарифнаполітика. 

Відякостіуправління ними керівництвом страховика і буде залежати на скільки 

добре буде почувати себеорганізаціяна страховому ринку в тих 

чиіншихумовах.Зміна будь-якого фактора призводить до змінифінансового 

стану страховоїкомпанії. 

Фінансова стійкість страхової компанії визначається за допомогою 

аналізу її діяльності, як суб’єкта господарювання, на основі абсолютних та 

відносних показників та оцінки фінансової стійкості страхової компанії, як 

суб’єкта фінансового ринку, на основідотриманняналежного 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; 
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- 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, щовпливає на ліквідність та фінансову 

стійкість страховика; 

- обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного 

капіталу, які першочергово потребують фінансування; 

- загальний обсягвалюти 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 мають забезпечувати проведення планових видів діяльності і 

виконання зобов’язань, що приймаються ним за договорами страхування[1]. 

Однією з найважливіших умов забезпечення платоспроможності 

страховиків є наявність страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат 

страхових сум і страхових відшкодувань. Абсолютна величина коштів, 

акумульованих у резервах, має постійно збільшуватися разом із зростанням 

кількості чинних договорів. З настанням страхових випадків має виконуватися 

нерівність: Рз (резерви) >Вп (виплати) [5]. 

Серед умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій не 

можна не назвати вирівнювання розмірівсум, на які застраховані різні об’єкти. 

Це завдання розв’язується шляхом перестрахування, яке в останні роки 

практикується дедалі ширше. Передаючи частину ризиків перестраховикові, 

первинний страховик потрапляє в певну залежність від нього. Оскільки будь-

який збиток спочатку покривається первинним страховиком і лише згодом 

частково компенсується перестраховиком, неплатежі останнього ставлять під 

загрозу платоспроможність страхової організації[1]. 

Фактором впливу на фінансову стійкість страховика є якістьйого 

страхового портфеля та його тарифна політика. Важливо досягти такого стану 

портфеля, щоб відношення договорів, які закінчуються, і новоукладених 

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 дозволяє досягти 

необхідного балансу між доходами і витратами страхової організації, який і 

засвідчує фінансову стійкість. Заниження тарифу фактично завищує ефективну 

кількістьдоговорів, формально (а не реально) зменшує імовірність 

страховоїподії, послаблює гарантію безпеки розрахунків. Це призводитьдо 

бракуресурсів у страховика і втрати фінансової стійкості [6]. 
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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 передують виконанню 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 

формування достатніх обсягів страхових резервів; 

- по-друге, забезпечити певною мірою якість страхових послуг і 

визначати ринкову позицію страховика; 

- по-третє, впливати на основні характеристики страхового продукту, 

насамперед на йоговартість і на фактичне виконання зобов’язань страховиком, 

обумовлене строками страховихвиплат; 

- 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 вищенаведене, можна стверджувати, що забезпечення 

фінансової стійкості страхових компаній залежить від збалансованості та 

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 цьомуважливо не 

тільки володіти інформацією про поточний фінансовий стан страховиків, але й 

матиуявлення про ступінь їх потенційної нараженості на ризики і фінансову 

стійкість страхових компаній в майбутньому. 
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ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

В статті розглянуто основні етапи формування та реалізації інноваційних 

стратегій комерційних банків, що включають аналіз інноваційного потенціалу, 

переваги SWOT-аналізу та альтернативної оцінки в прийнятті рішень. 

Ключові слова: стратегія, SWOT-аналіз, ресурси, проекти, етапи. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними 

завданнями. Тенденції розвитку фінансових ринків та світового банківського 

бізнесу, процеси глобалізації таінтеграції, зростання впливу таких учасників 

ринку, як небанківські фінансові установи, постачальникион-лайн, мобільних 

послуг та інших – спричинили стрімке посилення конкуренції. Перед банками 

різнихкраїн постає завдання адаптувати свої моделі ведення бізнесу, що не 

можливо без інноваційнихперетворень. Для визначення стратегії розвитку 

банку, необхідно чітко усвідомлювати власніможливості, об’єктивно оцінювати 

свій інноваційний потенціал, та схему реалізації новітнього продукту. 

Мета статті – визначення концептуальних засад розробки та реалізації 

інноваційних стратегій комерційних банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Науково-інформаційною базою 

дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків, 

зокрема, А. Алавердова[1], А.Кириченка,В.Міщенка [2], П. Друкера [3-4], С. 

Єгоричевої[5-7], Г. Мінцберга[8], Ф. Янcена [9].Організація та управляння 

процесом впровадження інноваційного продукту є проблемним питаннямнавіть 

для банків країн з високорозвиненою економікою. Характеризуючи 

вітчизняний банківськийсектор, фахівці зазначають, що інноваційна діяльність 

має хаотичний характер, їй бракує стратегічногопідходу в управлінні. Тому 

першим кроком до організації перетворень є вивчення сучасних тенденцій 

таметодик вдосконалення банківської діяльності. Тож, зазначена проблема є 

актуальною як із теоретичної,так і практичної точки зору. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з єдиного методологічного 

підходу до організації стратегічного управління у комерційних банках, 
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розроблення їх інноваційних стратегій повинно базуватися на загальних 

принципах, яківже достатньо чітко та повно визначені економічною наукою: 

1) розробка стратегії не є разовим заходом, а безперервним процесом 

розвитку, вдосконалення власної діяльності банку; 

2) головне при розробці стратегії – забезпечити зростання вартості 

банку шляхом створення нових можливостей для клієнтів та самої 

організації; 

3) не можна намагатися стати «всім для кожного», необхідно зробити 

акцент на найважливіших на даний момент цілях; 

4) універсальних стратегій не буває, вони завжди унікальні; 

5) стратегія повинна орієнтуватися на майбутнє, а не на минуле чи 

сьогодення; 

6) реалізація стратегії вимагає адекватних внутрішніх змін у банку; 

7) зміст стратегії повинен безперервно адаптуватися до змін ринку 

банківських послуг; 

8) розробка та реалізація стратегії – це творчий процес, який здійснюється 

всім колективом банку при провідній ролі топ-менеджерів  [1, с. 7-8] 

Загальні погляди на інтенсивність та напрями інноваційного розвитку 

банку можуть закладатися вже при формулюванні його стратегічного бачення 

та місії, що є початковим етапомстворення стратегії розвитку фінансово-

кредитного інституту.Під стратегічним баченням, як правило, розуміється 

уявленнявласників та керівництва банківської установи про її майбутній 

стан,яке формується поступово і надає відповідь на запитання, чого банк хоче 

досягнути у більш-менш віддаленій перспективі. Стратегічне 

бачення, на думку вітчизняних науковців, покликане сприяти формуванню 

загальної ідеології діяльності банку, слугувати джереломнатхнення для його 

колективу, бути мотивуючою та рушійною силою спільної роботи [2, с.153-

155]. 

Формулюючи власне стратегічне бачення, сучасний банк висуває, 

якправило, амбіційні цілі та визначає шляхи їх досягнення, які 

в умовах активної конкурентної боротьби неодмінно повинні бути 

пов’язані із застосуванням інноваційних рішень. 

Місія не може бути залежною від поточного стану кредитного інституту та 

звернутою до його внутрішніх проблем та завдань, таких,як отримання 

прибутку. З цього приводу П. Друкер зазначав: «Метабізнесу повинна лежати 

поза самого бізнесу. Фактично вона повинналежати у суспільстві, оскільки 

комерційне підприємство є частиноюсуспільства. Тому існує тільки одне 

переконливе визначення ціліпідприємництва – створення споживача» [3, с. 15].  

Формулюючи місію з урахуванням потреб клієнтів, керівництво банку 

фактичнозалучає їх до підтримання кредитної установи у майбутньому. Як 

приклади банків, у місіях яких достатньо чітко відображені інноваційні наміри 

та прагнення, можна зазначити вітчизняний АльфаБанк (Україна). Він бачить 

своєю основною метою надання кожному клієнтуповного комплексу 

найсучасніших банківських послуг разом з постійним залученням нових 

досягнень у галузі інформаційних технологій, удосконалення бізнес-процесів та 



 

419 

 

підвищення рівня сервісу. Більшість цілей, що входять до сукупностей різних 

рівнів, повинні відповідати декільком обов’язковим умовам, серед яких: 

конкретність, вимірність, взаємоузгодженість, досяжність та визначеність у часі 

[10].  

Проте інноваційні цілі, щологічно з’являються на наступному рівні як 

один із засобів реалізації основних цілей, як правило, не мають кількісної 

характеристикиі формулюються як наміри банку здійснити ті чи інші 

інноваційніпроцеси. 

Формулювання інноваційних цілей повинно відображати уявлення 

керівництва банку щодо місця різних видів нововведень у його 

діяльності, наявності інших, крім інноваційних, джерел органічного 

зростання або можливостей збільшення бізнесу за рахунок злиттів 

та поглинань, згоди прийняти той чи інший рівень ризику. 

Після окреслення інноваційних цілей постає питання про шляхи їх 

досягнення через конкретизацію завдань, заходів, виконавців, 

строків, тобто власне про розробку інноваційних стратегій. За своєю 

спрямованістю, всі варіанти стратегій можуть бути поділені на чотири групи, у 

залежності від комбінації таких чинників, як потенційні можливості та загрози, 

з одного боку, і сильні та слабкі сторонибанку, з іншого боку (табл. 1.1).  

Таким чином, створюється певнийпортфель інноваційних стратегічних 

альтернатив.Основною  метою стратегічних інноваційних альтернатив, повинно 

стати формуваннята розвиток сукупності ключових компетенцій банківської 

установи, тобто такої суми особливих знань та вмінь, яка є складною 

длянаслідування конкурентами і виступає основою організації бізнес процесів, 

що різноманітними шляхами реально створюють додаткову цінність для 

клієнтів.  Особливу увагу потрібно звернути на таку характеристику 

банківських стратегій, як узгодженість або гнучкість, що проявляєтьсяу процесі 

їхнього коригування. У першу чергу, це стосується інноваційних стратегій, 

оскільки вони повинні чутливо реагувати на нові 

можливості та загрози, що виникають із зміни загальної соціально-економічної 

ситуації та її впливу на фінансовий стан банку, пріоритетних потреб клієнтів, 

дій конкурентів, розвитку досліджень тапрогресу ІТ- технологій тощо. 

Саме тут прогнози, що приймаютьсяза відправну точку розробки стратегій, 

мають найбільш ймовірнісний характер, а можливості їх практичного втілення 

залежать відбагатьох суб’єктивних факторів, пов’язаних із організаційною та 

інноваційною культурою конкретного банку. 

Тому можна сказати, що дуже великою мірою процесом формування 

інноваційної стратегії є і процес її реалізації, оскільки він передбачає внесення 

постійних змін у її складові, механізм яких бувохарактеризований Г. 

Мінцбергом. На його думку, намічена стратегіяз часом розділяється на дві 

частини: нездійснену, тобто ту частинузадуманої, яку не вдалося з певних 

причин виконати, та реалізовану,що виявилася добре продуманою. Одночасно 

до останньої додаються так звані виникаючі стратегії, що реально розвиваються 

при поточній взаємодії із зовнішнім та внутрішнім оточенням [8, с. 18]. 
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Таблиця 1 - Систематизація інноваційних ідей шляхом SWOT- аналізу 
Внутрішній  

інноваційний потенціал 

 

 

Зовнішня сфера 

 інноваційної діяльності  

банку 

 

Наявність ресурсів на проведення інноваційної 

діяльності, стан фінансового менеджменту та 

управлінського обліку, організаційна структура і 

керівництво інноваційною діяльністю, формалізація 

інноваційного процесу, інноваційна культурата 

перепідготовка персоналу, система стимулювання, 

оцінки і контролю інноваційною діяльністю тощо. 

Макрооточення: існуючі та 

перспективні правові акти, 

податкова 

політика і політика у сфері 

регулювання бізнесу, загальна 

економічна ситуація, 

макроекономічні показники, 

демографічні зміни, 

модифікація 

стилю життя, зміни в освіті та 

структурі бюджетів населення, 

зміни 

у телекомунікаційних 

технологіях, 

обсяг пропозиції нових 

технологічних 

рішень. 

Мікрооточення: загальні 

перспективи 

розвитку банківської системи, 

характер і інтенсивність 

конкуренції, 

інноваційна поведінка банків- 

конкурентів, склад і 

лояльність 

клієнтської бази, наявність 

продуктів- 

субститутів, можливість 

отримання 

зовні інноваційних ідей та 

рішень 

П
о
те

н
ц

ій
н

і 
м

о
ж

л
и

в
о
ст

і 
(О

) 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

SO-стратегії WO-стратегії 

Стратегії, що 

використовують сильні 

сторони для збільшення 

можливостей, - 

впровадження 

радикальних 

продуктових, процесних 

та організаційних 

інновацій 

Стратегії, що 

спрямовання на 

подолання слабких 

сторін, з використанням 

можливості 

вдосконалення 

інформаційних систем 

банку за допомогою 

зовнішніх технологічних 

рішень 

П
о
те

н
ц

ій
н

і 
за

гр
о
зи

 (
Т

) 

ST-стратегії WT-стратегії 

Стратегії, що 

використовують сильні 

сторони для уникнення 

загроз, - застосування 

інноваційних методів 

комунікацій з клієнтами 

Стратегії, що 

мінімізують слабкі 

сторони для уникнення 

загроз, - впровадження 

процесних інновацій з 

метою підвищення 

операційної 

ефективності 

* Джерело: систематизовано автором на основі [4; 5]. 

 

  

Аналогічної точки зору дотримується Ф. Янсен, говорячи про те, що 

стратегії не тільки приймаються на рівні менеджерів вищої ланки, 

але і виникають у ході діяльності, що пов’язана з розробками [9, с. 

149]. Таким шляхом досягається актуалізація інноваційної стратегії, 

межі якої, все ж таки, не повинні виходити за рамки корпоративної 

політики та основних цілей банку. 
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Завершальним етапом формування комплексної інноваційноїстратегії, як і 

будь-якої іншої, є розподіл ресурсів – кадрових, матеріальних та фінансових. 

Для банку, який прагне дотримуватися інноваційного шляху розвитку, 

об’єктивно необхідномати бюджетну основу реалізації відповідної стратегії, що 

дозволяєефективно використовувати наявні фінансові ресурси. Як зазначавП. 

Друкер, «для лідера змін … важливо мати бюджет, який знаменуєсобою 

відданість ідеї створення майбутнього» [4, с. 125]. 

Вибір комерційними банками оптимального, на їх думку, набору 

інноваційних стратегій ще не означає обов’язкової успішності реалізації 

останніх. Однією з передумов вдалого втілення інноваційної стратегії є, 

на нашу думку, вивірена етапність реалізації інноваційних цілей, а,отже, і 

проектів, яка закладається ще на стадії формування стратегіїі дозволяє 

раціонально використовувати ресурси, своєчасно створювати нові потоки 

доходів, готуючи підґрунтя для все радикальнішихперетворень. Як правило, на 

перших етапах виконуються заходи,що не потребують значної підготовки та є 

незалежними один відодного. Це проекти, які дозволяють отримати помітну 

економічнуабо іміджеву вигоду у короткостроковому періоді при 

мінімальнихфінансових та часових витратах на їх здійснення. У подальшому 

реалізуються складніші ініціативи, які, однак, не пов’язані з 

суттєвимиперетвореннями у підтримуючих банківських функціях та 

процесах(операційній моделі, внутрішньобанківській платіжній системі, 

інформаційних технологіях, системі ризик-менеджменту тощо). 

Цимипроцесами закладається матеріальна, кваліфікаційна основа, а 

такожстворюється сприятливий внутрішній інноваційний клімат для виконання 

найбільш масштабних та радикальних інноваційних перетворень [7, c. 20]. 

Таким чином, слід констатувати, що досягнення основоположнихцілей 

інноваційних стратегій, вимагає створення ефективного механізму реалізації 

останніх. Банк у цілому повинен бути орієнтованимна виконання обраних 

стратегій, однією з умов цього вважається наявність організаційної структури, 

яка була б адекватною інноваційним цілям та завданням банківської установи. 

Кожна організація, у томучислі й комерційний банк, є комбінацією 

декількох видів структур,найважливішими серед яких є: 

1) фінансова (формує центри прибутків та витрат, пов’язує капітал, 

інвестиції, фінансові потоки, бюджети); 

2) корпоративна (встановлює, у відповідності до законодавства, 

взаємовідносини власників між собою та між ними і державою; 

3) інформаційна (формалізує рух інформаційних потоків); 

4) організаційно-управлінська (встановлює зв’язки між підрозділами 

та розподіл між ними повноважень і відповідальності, що дозволяє, зрештою, 

сформувати всі інші структури та забезпечити їх 

ефективне функціонування). 

Створення організаційної структури банку традиційнопов’язується з 

вирішенням наступних завдань: 

1) визначення ступеня централізації процесу управління; 
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2) здійснення організаційного відокремлення (департаменталізація); 

3) знаходження оптимального рівня керованості; 

4) раціональна організація комунікацій та координація; 

5) чіткий розподіл прав та відповідальності між частинами 

організаційної структури [2, с. 29]. 

Висновки. Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що впровадження 

інноваційного продукту вбанках фактично являє собою комплекс 

загальнобанківського бізнес-процесу.Так, у сучасних умовах розробка і 

реалізація інновації є складним, багатоплановим процесом, у якомузадіяно 

багато функціональних підрозділів банківської установи, і який за своїми 

результатами імеханізмом безпосередньо пов'язаний зі здійсненням 

фінансового і ризикового менеджментукомерційного банку.Інноваційна 

діяльність часто передбачає додаткові зовнішні вливання, тому етапи генерації, 

аналізу івідбору ідей потребують детальної розробки для створення 

інвестиційно-привабливих умов. 

У процесі здійснення діяльності по інноваціям найбільшими проблемами є 

недостатній розвитокінноваційної культури фінансових установ та слабкість 

організаційних механізмів реалізації процесівнововведень.Тож, від того, як 

фінансово-кредитна установа обґрунтовує та впроваджує інновації, 

вирішуючивищезазначені проблеми, значною мірою залежить її поточний та 

майбутній фінансовий стан, стійкістьдо непередбачених змін, а також 

довгострокові конкурентні переваги.Інноваційна діяльність, безперечно, є 

фактором розвитку банку відповідно до умов динамічногозовнішнього 

оточення, це зумовлює її включення до числа об’єктів стратегічного 

банківськогоуправління. 
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O.М. Синюченкo 

здoбувaч oсвiтньoгo ступеня «мaгiстp» 

Вiнницький тopгoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДИЧНІ 

ПІДХОДИ 

В даній публікаціїі зроблено спробу розробки методичного підходу до оцінки 

стану місцевого розвитку шляхом визначення однорідності (чи неоднорідності) 

територій, які знаходяться поряд одна з одною. 

Ключoвi слoвa: мiсцевий poзвитoк, громада, міжбюджетні трансферти, 

доходи, суспільні блага.  

Пoстaнoвкa пpoблеми. Пpaктикa opгaнiзaцiї тa здiйснення мiсцевoгo 

сaмoвpядувaння в Укpaїнi тa зapубiжних кpaїнaх пеpекoнливo дoвoдить, щo 

кoжен нoвий етaп деpжaвнoгo будiвництвa супpoвoджується децентpaлiзaцiєю 

фiнaнсoвoї системи з метoю зaбезпечення мiсцевoгo poзвитку. Paзoм з тим, 

незвaжaючи нa всi вжитi деpжaвoю зусилля, ще зaлишaються oкpемi пpoблеми 

щoдo викopистaння iнстpументiв пoдaткoвo-бюджетнoї пoлiтики у дiяльнoстi 

opгaнiв мiсцевoгo сaмoвpядувaння, якi, нa жaль, oстaтoчнo не виpiшенi в пoвнiй 

мipi нa тепеpiшнiй чaс. 

Нapaзi нa пеpше мiсце винoсяться питaння пiдвищення екoнoмiчнoгo 

дoбpoбуту тa якoстi життя, стимулювaння мiсцевoгo poзвитку тa poзпoдiлу 

oбoв'язкiв мiж центpaльними тa мiсцевими opгaнaми влaди, фiнaнсувaння 

мiсцевих суспiльних блaг.  

Цiллю стaттi є визнaчення методологічних підходів до оцінки сучасного 

стану місцевого розвитку. 

Вивченням закордонного досвіду економічного розвитку територіальних 

громад та питаннями його використання на пострадянському просторі 

займалися такі науковці, як С. Вобленко, І. Володін, В. Єршов, І. Козюра, О. 

Лебединська, Є. Морозова, Л. Парфьонова, І. Соколова, І. Соскін, А. Ткачук, І. 

Черник, В. Чиркін, О. Яцунська та ін. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження. Аналіз останніх досліджень, 

що стосуються оцінки місцевого розвитку в умовах децентралізації, показав, що 

більшість публікацій акцентує увагу на адміністративних чинниках розвитку 

територіальних громад та визначенні ефективності системи управління на 

місцевому рівні, кадрового наповнення представницьких структур місцевого 

самоврядування [1; 4]. Економічні, технологічні та політичні чинники 
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місцевого розвитку оцінюються за допомогою  опитування [6]; та проведення 

SWOT аналізу [7]. 

Окремою групою визначено методичні підходи, що використовуються 

при оцінці забезпечення органів місцевого самоврядування коштами для 

соціально-економічного розвитку відповідної території. В основному 

пропонується оцінювати фінансовий стан регіонів в процесі бюджетного 

регулювання за допомогою чинників, що характеризують доходи (у тому числі 

власні, закріплені та регулюючі) та видатки місцевих бюджетів, а також ступінь 

їх залежності від Державного бюджету України. Серед них основними є такі: 

1) обсяг власних доходів місцевих бюджетів в абсолютному значенні. 

Власні доходи формуються на території відповідного регіону та включають 

місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами 

влади, доходи комунальних підприємств, доходи від майна, що належить 

місцевим органам влади; 

2) обсяг міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюджетів; 

3) частка власних доходів в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів; 

4) відношення власних доходів до загальних видатків місцевих бюджетів 

[3, с.8-11]. 

Існує багато публікацій, що присвячені питанням оцінки фінансової 

стійкості місцевих бюджетів в забезпеченні соціально-економічного розвитку 

територій, проте їхні дослідження до практичної реалізації, тобто розрахунків,  

не доведені. Також є дослідження, що мають результати апробації моделей 

оцінки фінансової спроможності місцевого бюджету. 

Проте, як правило, такі розрахунки стосуються окремо взятих терито-рій. 

Із застосуванням обраного методичного підходу щодо оцінки ефективності 

податково-бюджетної політики місцевого розвитку, аналізується певна 

кількість показників та робляться висновки щодо фінансової самостійності тієї 

чи іншої території України. Повну картину того, як розвиваються території 

України, чи є вони однорідними за показниками місцевого розвитку, які 

прогалини є більш значущими, скласти вкрай складно. 

В даній публікаціїі зроблено спробу розробки методичного підходу до 

оцінки стану місцевого розвитку шляхом визначення однорідності (чи 

неоднорідності) територій, які знаходяться поряд одна з одною. 

Основними критеріями для такого аналізу було обрано чинники, що 

безпосередньо впливають на місцевий розвиток: ресурсний, соціальний та 

управлінський та чинник місця знаходження. 

Детальний аналіз показників соціально-економічного стану територій 

України [8] показав, що їх можна згрупувати за ознаками вищенаведених 

чинників. 

Так, наприклад для аналізу місцевого розвитку за ресурсним чинником 

було обрано показники: 

обсягу інвестицій у основний капітал;  

житлового фонду; 

капітальні інвестиції у житлове будівництво;  

прийняття в експлуатацію житла; 
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капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів; 

доходи місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів. 

Показник наявності основних фондів було виключено через те, що він не 

показує реальної картини стану основних фондів, що є у розпорядженні 

громади, адже визначити якісні характеристики через вартісний показник 

складно. Тому цей показник було замінено на «обсяг інвестицій у основний 

капітал», який більш чітко показує теперішній стан основного фонду в 

областях, їх оновленості та можливостей оновлення в майбутньому. 

Показник житлового фонду говорить про ступінь забезпеченості житлом 

членів громади, а обсяг капітальних інвестицій у житлове будівництво та 

прийняття в експлуатацію житла показують спроможність територій до 

поповнення житлового фонду новими об’єктами. 

Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів вказують на те, чи додержується та чи інша територія принципів 

«зеленої» політики, ступінь ефективного та раціонального використання 

ресурсів території. 

Важливим показником забезпечення ресурсами для місцевого розвитку 

виступає обсяг доходів місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних 

трансфертів, тобто обсяг власних коштів, що формуються на певній території. 

Формування власних місцевих ресурсів відбувається через інструменти 

податково-бюджетної політики, тому доцільним вважається зазначити 

важливість застосування показника податкового потенціалу регіону в цій групі 

показників, оскільки він визначає величину доходів місцевого бюджету і 

необхідність фінансової підтримки за рахунок коштів інших бюджетів, та 

надати для нього більш детальну характеристику. 

Податковий потенціал може служити одним з критеріїв при оцінці 

господарського розвитку, а також застосовуватися при оцінці його ролі в 

національній економіці. На його величину істотний вплив чинять податкове 

законодавство, рівень розвитку економіки регіону, галузева структура регіону, 

зміна цін, обсяг імпорту та експорту, стан податкової політики, величина пільг, 

що діють на території регіону. Також великий вплив на значення податкового 

потенціалу здійснює рівень «тіньового» обороту. 

Розрізняють такі методичні підходи до реалізації податково-бюджетної 

політики місцевого розвитку в умовах децентралізації на основі визначення 

податкового потенціалу [2, c. 156, 182; 5, с. 73]: 

- перерахунку показників базового року. Як вимір податкового 

потенціалу регіонів використовується показник платежів, фактично зібраних в 

базовому році з коригуванням на наступні зміни в законодавстві; 

- розрахунку сукупних оподатковуваних ресурсів. Цей метод є 

альтернативою ВРП, він більш достовірний, оскільки враховує вплив податків і 

трансфертів з державного бюджету на податковий потенціал. Для визначення 

сукупних оподатковуваних ресурсів необхідно, по-перше, з ВРП відняти деякі 

державні податки, оскільки для місцевих бюджетів вони не є доходом. По-

друге, показник ВРП потрібно збільшити на суму прямих трансфертів з 
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державного бюджету підприємствам і фізичним особам, також підсумувати 

виплати допомоги по безробіттю і виплати з пенсійного фонду. Величина 

фактичного обсягу податкових ресурсів, отримана цим методом, є найбільш 

точною. Однак виникає необхідність досить великої бази даних; 

- репрезентативної податкової системи. Податковий потенціал у даному 

випадку визначається сумою можливих бюджетних надходжень при 

середньому рівні податкових зусиль, однаковому складі податків і їх ставок у 

всіх регіонах. При наявності відомостей про фактично зібрані податки та збори, 

їх податкові бази, можна розрахувати обсяг фактичних надходжень за регіоном. 

Ця величина й приймається за показник податкового потенціалу регіону. Але 

для цього необхідно створити єдину класифікацію статей доходів для різних 

регіонів, визначити статті доходу місцевого бюджету та стандартну 

(нормативну) податкову базу, розрахувати репрезентативну (середню) ставку 

оподаткування, розрахувати податковий потенціал регіону. Даний метод 

широко використовується в Канаді, Німеччині та Швейцарії у зв'язку з його 

достовірністю й об'єктивністю, але він є достатньо трудомістким у зв’язку з  

використанням для аналізу великої кількості даних. 

Для аналізу місцевого розвитку за соціальним чинником було обрано 

показники: 

кількості економічно активного населення; 

кількості зайнятого населення; 

безробіття; 

доходів населення; 

кількості учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів; 

кількості студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації; 

забезпеченості населення лікарями усіх спеціальностей; 

кількості пенсіонерів; 

кількості суб'єктів малого та середнього бізнесу; 

кількості інноваційно активних підприємств за напрямами інноваційної 

діяльності; 

витрати місцевих бюджетів на соціальну сферу. 

Обрані показники можуть вказувати на те, як використовується 

соціальний капітал (кількість економічно активного населення; кількість 

зайнятого населення; безробіття). Здатність членів громади отримувати нові 

знання, адаптуватися до змін зовнішнього середовища можна оцінити за 

показниками кількості учнів та студентів, кількості суб'єктів малого та 

середнього бізнесу, кількості інноваційно активних підприємств за напрямами 

інноваційної діяльності. Якість соціального капіталу непрямо можна 

проаналізувати за показником доходів населення, споживання продуктів 

харчування,  забезпеченості населення лікарями усіх спеціальностей, кількості 

пенсіонерів, кількість бібліотек, спортивних майданчиків тощо. 

Ступінь місцевого розвитку також залежить від якості наданих 

суспільних послуг, основними споживачами яких є члени громади, тому 

доцільним вважається аналіз показника витрат місцевих бюджетів за 

функціональ-ною ознакою. 
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Для аналізу місцевого розвитку за управлінським чинником було обрано 

показник обсягу міжбюджетних трансфертів, які вирівнюють фінансовий стан 

територій та фінансують певні функції місцевого самоврядування. Зростання 

обсягу міжбюджетних трансфертів негативним чином впливає на місцевий 

розвиток, зменшує мотивацію органів місцевого самоврядування до пошуку 

нових напрямів з укріплення фінансової самостійності територій. 

Нажаль,  інших кількісних показників оцінки взаємодії місцевих органів 

самоврядування з органами вищої ланки влади, їхньої взаємодії з членами 

громади та бізнесом у вітчизняній статистиці ще немає. Тому розрахунки 

потрібно виконувати тільки за показником обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Для аналізу місцевого розвитку за чинником місця розташування громади 

можуть слугувати показники кількості туристів, обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності та площі земель заповідників та національних 

природних парків. Непрямо можуть вказувати на вплив чинника місця 

знаходження рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, витрати 

на транспортування готової продукції, кількість висококваліфікованих 

спеціалістів та рівень медичних послуг, проте ці показники вимагають чіткої 

аргументації та деталізації, що не є можливим через відсутність даних. 

Аналіз відкритих для широкого загалу статистичних даних показав, що 

провести детальний та повний аналіз показників місцевого розвитку на рівні 

сіл, селищ, районів, міст або територіальних громад не можливо через відсу-

тність доступу до інформації: дані є точковими та розрізненими, а статистич-ні 

дані в розрізі територіальних громад зовсім відсутні. Проте такий аналіз є 

можливим для виконання фахівцями органів місцевого самоврядування, які 

мають доступ до такої інформації на місцях. 

Тому подальшим кроком для вирішення питання оцінки показників 

місцевого розвитку став аналіз показників соціально-економічного стану 

областей України, що є у вільному доступі. 

Для оцінки однорідності регіонів за показниками соціально-економічного 

розвитку було використано статистичний метод – розрахунок показників 

варіації параметрів: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, 

середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації: 

1. Розмах варіації як різниця між максимальною та мінімальною подат-

ковими ставками за певний період: 

    (1) 

де Хmax    – максимальна ставка податку, Хmin  – мінімальна ставка податку 

2. Середнє лінійне відхилення як характеристика розмірів варіації ознаки 

у сукупності: 

    (2) 

де xi   – податкова ставка в країні і, �̅� – середнє значення податкових 

ставок по країнах, n – кількість країн 

3. Дисперсія, яка показує розмір відхилення значень певної величини від 

центру розподілу: 
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   (3) 

4. Середнє квадратичне відхилення, що показує відхилення варіантів 

значення ознаки від середньої величини: 

    (4) 

5. Коефіцієнт варіації, що показує рівень однорідності значень показника 

   (5) 

Обрані показники соціально-економічного розвитку територій згруповано 

за ознаками чинників забезпечення місцевого розвитку. Аналіз показав 

наявність складнощів у пошуку даних за окремими показниками через зміни у 

методиці статистичних досліджень: відсутність значень показників, 

неспівставність тощо. За попередніми розрахунками показників варіації із 

переліку показників соціально-економічного місцевого розвитку було 

виключено ті, коефіцієнт варіації яких за територіями становив більше 100%. 

Тому для було обрано найбільш характерні показники, що можуть надати 

відомості про вплив того чи іншого чинника на місцевий розвиток. 

В цілому, можна визначити, що методичний підхід до оцінки місцевого 

розвитку, який оснований на виборі показників, що відображають вплив 

певного ресурсного, соціального управлінського чинника та рівня якості життя 

як узагальнюючої характеристики отримання суспільних благ, та розрахунку 

параметрів їхньої варіації між територіями може бути дієвим інструментом при 

розробці як напрямів розвитку територіальної громади на короткострокову 

перспективу, так і при визначенні стратегічних планів щодо місцевого 

розвитку регіонів України. 
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Н.А. Слободянюк  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ДЕРЖАВИ  

В статті визначено ключові фактори, що впливають на рівень боргової 

стійкості, з метою забезпечення своєчасного реагування на їх прояви. Виділено 

основні підходи до використання як індикатора боргової стійкості. Здійснено 

розгляд фундаментальних екзогенних макроекономічних та фінансових 

факторів, що визначають рівень боргової стійкості України. 

Ключові слова: борг, державний борг, боргова стійкість, боргова політика. 

Фіскальна консолідація, обмеження експансивної боргової політики 

реальною здатністю економіки до відтворення й зростання, нівелювання впливу 

макроекономічних шоків та ризиків постають на сьогодні ключовими 

питаннями в ході досягнення боргової стійкості держави. В Україні 

ускладнення військово-політичної та економічної ситуації є одними із 

визначальних передумов формування дисбалансів у сфері державних фінансів в 

цілому та боргової безпеки зокрема.  

Значний внесок у дослідження теорії та практики запобігання виникненню 

боргових криз зробили також і вітчизняні науковці, зокрема: О. Барановський, 

Т. Богдан, В. Геєць, О. Грубляк, Н. Зражевська, В. Калитчук, О. Карапетян, В. 

Козюк, О. Колот, Г. Кучер, С. Лєонов, В. Лісовенко, І. Луніна, О. Лондар, С. 

Лондар, І. Лютий, І. Федорович, В. Федосов, Р. Цицик та інші. 

Метою статті є проведення аналізу впливу факторів на рівень боргової 

стійкості держави. 

Посилення дисбалансів системи державних фінансів різних країн світу і 

особливо України в посткризових умовах обумовлює особливу важливість 

визначення ключових факторів, що впливають на рівень боргової стійкості, з 

метою забезпечення своєчасного реагування на їх прояви. Управління цими 

факторами дозволяє нейтралізувати ризики і загрози втрати такої стійкості, 

однак, через комплексний характер поняття «боргова стійкість держави», 
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труднощі у його формалізації потребує виваженого підходу до вивчення 

тісноти взаємозв’язку між ними. 

Від традиційного аналізу ключових макроекономічних агрегатів існуючі на 

сьогодні підходи до вивчення факторів, що визначають боргову стійкість, 

зміщуються в бік аналізу макроекономічних шоків та ризиків – як часткових 

проявів дії певних чинників. Відповідно методики аналізу боргової стійкості від 

традиційних факторних переорієнтовуються на методики стрес-тестування, 

оцінки чутливості та сценарного моделювання. При цьому факторний аналіз не 

втрачає свого значення у якості первинного етапу її моніторингу та оцінювання 

через простоту реалізації та однозначність інтерпретації. 

Доречним у контексті дослідження факторів впливу на боргову стійкість 

України та імплементації положень Угоди про асоціацію є вивчення досвіду ЄС 

щодо побудови композитних індикаторів оцінки фінансової стійкості S0, S1 та 

S2 [1]. Серед найбільш вагомих факторів, що є основою стрес-тестів індикатору 

S0, крім традиційних факторів, які визначають динаміку державних доходів, 

видатків, первинного сальдо, варто назвати демографічні індикатори, 

індикатори реального та фінансового сектору. 

Окремим напрямом у факторному аналізі боргової стійкості виступає 

оцінювання ймовірності настання боргових криз під впливом 

макроекономічних чинників та розробки систем раннього попередження. 

Знаковими у межах цього напряму можна назвати напрацювання МВФ з оцінки 

ризиків фіскальної стійкості, надані у Керівництві з фіскальної прозорості» [2], 

підходи до оцінювання фіскальної стійкості у ЄС та дослідження, проведене 

українськими науковцями у 2008 р. [3], що дає змогу оцінити загрози борговій 

стійкості у частині виконання дохідної частини бюджету за ПДВ та податком 

на прибуток. 

Окремі напрацювання у факторному аналізі присутні у методичних 

документах МФО. На думку експертів СБ на боргову стійкість держави 

значний вплив створюють три групи чинників: нагромаджений обсяг 

зовнішнього боргу й умови його погашення; динаміка економічного розвитку 

країни; динаміка, структура й умови рефінансування позик [4]. 

«Керівні принципи управління суверенними ризиками і високим рівнем 

державного боргу», відомі як «Стокгольмські принципи», обґрунтовують 

важливість аналізу і моніторингу макроекономічних ризиків, що чинять вплив 

на боргову стійкість та боргову спроможність уряду, в системі управління 

ризиками державного боргу. Серед ключових показників, що описують ці 

макрофінансові ризики, є показники реального сектору, платіжного балансу, 

грошово-кредитної сфери і державного бюджету [5]. 

Фактори, що визначають динаміку зовнішнього боргу, детально 

розглядаються у працях Є.Крайчака, В.Шпачука; зовнішнього і внутрішнього  

боргу – Онищук Я., сукупного державного боргу – О. Рудої, Т. Коляди та ін. 

Відзначаючи концентрацію зазначених підходів науковців на факторах, що 

обумовлені функціонування самої системи управління державним боргом – 

його обсягами, структурою, співвідношенням з окремими економічними 

індикаторами, необхідно зауважити, що вони не повною мірою враховують 
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вплив макроекономічних та фінансових змінних, які ілюструють дію ризиків 

втрати боргової стійкості через канали зовнішньої торгівлі, реального сектору, 

фінансового сектору тощо.  

З метою усунення вказаних недоліків, недопущення дублювання та 

встановлення напряму впливу найбільш вагомих факторів зовнішнього 

(екзогенного) характеру у відношенні до системи управління державним 

боргом запропонуємо авторську методику їх визначення та моделювання, яка 

передбачає розгляд фундаментальних екзогенних макроекономічних та 

фінансових факторів, що визначають рівень боргової стійкості України.  

Перш ніж перейти до їх безпосереднього оцінювання, необхідно відмітити 

унікальність ситуації, що склалася в системі управління її державним боргом: 

вперше за історію свого незалежного існування Україна зіткнулася з 

«замкненим колом» факторів та подвійними дефіцитами, які мають вкрай 

загрозливі наслідки і відіграють ключову роль у поглибленні дестабілізації 

державних фінансів та економічної рецесії. 

Так, рівень боргової стійкості України у 2014-2015 р. опинився під 

негативним інтегральним впливом збігу ряду ендогенних та екзогенних 

факторів, що демонструють самопідсилюючі тенденції та безпосередньо 

обумовлюють розкручування «боргової спіралі» – збільшення бюджетного 

дефіциту призводить до зростання боргу, який своєю чергою потребує 

нарощування державних видатків на його обслуговування. Серед таких 

факторів варто назвати: 

– існування подвійного дефіциту платіжного балансу – як за рахунком 

поточних операцій, так і за рахунком руху капіталу та фінансів; 

– падіння рівня міжнародних резервів, спрямованих на покриття дефіциту 

платіжного балансу, безпосередньо породжує додатковий девальваційний та 

інфляційний тиск та деструктивно впливає на грошово- кредитний ринок; 

– наявність подвійного дефіциту не лише платіжного балансу, але й 

дефіциту державного бюджету; 

– формування девальваційно-інфляційної спіралі: зростання рівня інфляції 

стає основою для зростання девальваційних очікувань населення та подальшого 

тиску на валютний курс; 

– взаємообумовлене поєднання інфляції з падінням промислового 

виробництва.  

Окрему увагу також необхідно приділити екзогенним факторам якісного 

характеру, загострили вплив кількісних екзогенних та ендогенних факторів. 

Серед факторів якісного характеру, що визначають боргову стійкість держави, 

крім політичної нестабільності, непрозорості державного управління в цілому 

та системи управління державним боргом зокрема, рівня розвитку внутрішніх 

ринків запозичень необхідно, відзначити якість їх політики та інституцій. 

Найбільш важливим висновком, який випливає з проведеного аналізу, є 

застереження щодо зростання ймовірності виникнення боргових криз у країнах 

з низьким рівнем інституційної та інституціональної спроможності, до яких 

можна віднести і Україну. 



 

432 

 

Важливими факторами якісного впливу на боргову стійкість України 

можна назвати погіршення доступу на міжнародні ринки капіталу, посилення 

відтоку капіталу з країни внаслідок закриття її для іноземних інвесторів та 

зниження кредитних суверенних рейтингів до переддефолтного рівня, що 

обумовили зростання вартості зовнішніх запозичень та звуження простору для 

здійснення фіскальної консолідації.  

На відміну від європейських країн, що розвиваються, спрямування  

зовнішніх запозичень на поточне покриття дефіциту та споживання замість 

структурного реформування економіки, що поєдналося зі слабкою фіскальною 

дисципліною, неоднозначною монетарною політикою, призвело до 

невиправданого нарощування державного боргу та витрат на його 

обслуговування. Результативною ознакою, яка ілюструє рівень боргової 

стійкості, в межах нашого дослідження пропонуємо вважати традиційний її 

індикатор відношення суми державного боргу до ВВП. У контексті 

застосування цього індикатора необхідно навести певні застереження і 

аргументи на його користь. Так, зазначений індикатор ілюструє співвідношення 

показника запасу (stock) – накопиченого на певний момент часу обсягу 

державного боргу, а також показника потоку (flow) – створюваної протягом 

певних періодів доданої вартості усіх секторів економіки (ВВП), що може бути 

інтерпретоване як методичне порушення. Крім того, однакові значення 

показника для різних країн можуть свідчити про різний стан боргової стійкості 

з огляду на вплив значної кількості інших факторів (валютної, часової, 

процентної структури боргу наприклад). Втім, зазначене співвідношення є 

традиційним для макроекономічного аналізу державних фінансів як на рівні 

окремих суверенних держав, так і за підходами МФО.  

На користь його використання як індикатора боргової стійкості у цьому 

дослідженні вважаємо за потрібне навести таку аргументацію: 

– показник ілюструє співвідношення між накопиченим боргом та 

результатами функціонування реального сектору економіки, де виробляються 

джерела для погашення цього боргу;  

– характеризує рівень боргового навантаження (тиску) на поточний та 

перспективний стан економіки країни; 

– інтегрує вплив таких макроекономічних змінних як інфляція та реальна 

процента ставка, що дозволяє враховувати поточну ситуацію в системі 

управління державними фінансами та розміри реальних видатків з бюджету на 

фінансування боргу; 

– виступає мірилом здатності держави виконувати свої боргові 

зобов’язання за рахунок існуючого і потенційного потенціалу економіки до 

зростання; 

– має просту та однозначну інтерпретацію та усталений підхід до 

розрахунку та дозволяє співставляти країни з різним рівнем економічного 

розвитку. 

Таким чином, негативний вплив традиційних факторів, пов’язаних з 

доходами, видатками та дефіциту державного бюджету, валютною, часовою 

структурою державного боргу у поєднанні з проаналізованими та 
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змодельованими макроекономічними і фінансовими факторами зумовили 

низький рівень боргової стійкості України. Зазначені фактори з урахуванням 

складної геополітичної ситуації та глибокої економічної рецесії за відсутності 

системних і структурних реформ та виваженої стратегії  управління державним 

боргом посилюють дисбаланси державних фінансів та ймовірність дефолту 

України. 

З урахуванням важливості аналізу впливу цих екзогенних факторів, 

необхідно удосконалювати методичний інструментарій аналізу впливу 

екзогенних факторів на боргову стійкість держави, що, на відміну від існуючих, 

базується на системі багатофакторних регресійних моделей залежності 

співвідношення обсягу державного боргу до ВВП від сукупності 

макроекономічних (демографія та ринок праці, реальний сектор, платіжний 

баланс) та фінансових груп факторів (потоки капіталу, грошово-кредитний 

ринок, банківська система і доступ до фінансів). Це дозволить комплексно 

оцінити перехресний вплив факторів в межах боргових спіралей: «подвійний 

дефіцит платіжного балансу – дефіцит державного бюджету», «міжнародні 

резерви – девальваційно-інфляційна спіраль», «інфляція – падіння 

промислового виробництва і ВВП». 
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Актуальність теми. Податку на прибуток підприємств належить провідне 

місце середінших прибуткових податків у багатьох країнах світу. В Україні він 

єзагальнодержавним, проте кошти від нього надходять, розподіляються 

міждержавним та місцевими бюджетами у встановлених бюджетним 

законодавством відсотках, що свідчить про важливість належної реалізації 

обов’язку з його сплати для фінансування потреб держави і суспільства 

вцілому, та місцевих громад. Останніми роками можливість ефективної 

реалізації податкового обов’язку, зокремазі сплати податку на прибуток 

підприємств, ускладнюється внесенням значної кількості змін доподаткового 

законодавства, ґрунтовним видозміненням механізму даногоплатежу та 

новаціями щодо порядку реалізації всіх його складових. Усе цезумовлює 

необхідність вивчення доцільності окремих нормативнихконструкцій, пошук 

способів ефективного упорядкування чинних норм і,як результат, розробку 

пропозицій щодо спрощення адмініструванняподатку на прибуток підприємств, 

створення умов для привабливогоінвестиційного клімату, гарантування 

реалізації прав і обов’язків усіхучасників податкових правовідносин. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження 

сталироботи таких дослідників, як: Ф. Ф. Бутинець, З. В. Голов, С. Ф. 

Гуцайлюк, М. Я.Дем’яненко, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, М. М. 

Коцупатрий, В. Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М. Ф. Огійчук, М. С. Пушкарь, 

П. Т. Саблук, В. К. Савчук, Л.К. Сук, М. Г. Чумаченко та інші. 

На регулювання оподаткування юридичних осіб  суттєво вплинула 

податкова реформи 2015 року. Її проведення ознаменувало не лише 

кардинальні зміни в оподаткуванні юридичних осіб податком на прибуток 

підприємств, а й зміну кількості та якості всіх інших складових елементів 

податкової системи. Найбільш принциповими змінами, що торкнулися 

оподаткування юридичних осіб, стала уніфікація податкового і бухгалтерського 

обліку та перехід від одночасного застосування обох цих видів обліку при 

обрахуванні податку на прибуток підприємств до обчислення останнього 

виключно за даними бухгалтерського обліку [ 2]. 

Слід звернути увагу  на принципово різному визначенні об‘єкта  податку 

на прибуток підприємств до і після 2015 року. До 2015 року при  визначенні 

об’єкта оподаткування та податкової бази по податку на  прибуток підприємств 

застосовувався одночасно бухгалтерський і  податковий облік. При цьому до 

об’єкта податку на прибуток підприємств  відносили прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами,  який визначався шляхом зменшення 

суми доходів звітного періоду на  собівартість реалізованих товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг та  суму інших витрат звітного податкового періоду. 

Зараз об’єктом  оподаткування по цьому податку є фінансовий результат, 

обрахований за  правилами бухгалтерського обліку.  Існують  особливості 

співвідношення об‘єкта і бази оподаткування  по податку на прибуток 

підприємств. По-перше податкова база  обчислюється виходячи з об’єкта 

оподаткування, але вона не є його  частиною. Податкова база – це лише 

вираження об’єкта в кількісному або  вартісному еквіваленті. По-друге, 
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податкова база вираховується виходячи  з об’єкта оподаткування, але для цього 

потрібно знати масштаб та  одиницю виміру бази оподаткування [3]. 

Вітчизняний законодавець поряд із визначенням платників податку  на 

прибуток підприємств окреслив коло суб’єктів, які не є платниками [ 3].  При 

цьому було застосовано дворівневий підхід до визначення осіб, що не  є 

платниками. По-перше, встановлено їх родові ознаки. По-друге,  закріплено 

перелік осіб, що не сплачують податок на прибуток  підприємств. Родові ознаки 

стосуються порядку формування юридичної  особи, її уставних документів та 

порядку розподілу грошових коштів у разі  її ліквідації. При цьому встановлена 

вимога щодо одночасного виконання  чотирьох критеріїв. По-перше, юридична 

особа має бути утворена та  зареєстрована в порядку, визначеному законом, що 

регулює діяльність  відповідної неприбуткової організації. По-друге, вона має 

бути внесена  контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій.  По-третє, установчі документи такої особи мають містити 

заборону  розподілу отриманих прибутків або їх частини серед засновників чи  

учасників, членів такої організації, працівників, членів органів управління  та 

інших пов'язаних з ними осіб. Виключення становить оплата їхньої  праці та 

нарахування єдиного соціального внеску. По-четверте, установчі  документи 

неприбуткової організації мають передбачати передачу активів  одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або  зарахування до 

доходу бюджету в разі припинення юридичної особи.   

Важливу роль в діяльності будь-якого підприємства будь-якої форми 

власності має податкове планування і оптимізація оподатковування, оскільки 

підприємці та засновники підприємств відкривають свій бізнес для того, щоб 

отримувати якнайбільший прибуток зі сплатою якнайменших податків до 

бюджету. У зв’язку з цим, підприємства приділяють значну увагу плануванню 

оподаткування, в результаті чого підприємства мають право використовувати 

законні методи, спрямовані на зменшення обсягів податкових 

платежів.Основна мета управління податковими платежами не зводиться до 

абсолютної мінімізації податкових платежів: вона полягає в активному впливі 

на максимізацію чистого прибутку підприємства. 

Основним (базовим) інформаційним джерелом для прогнозного аналізу є 

ретроспективний аналіз, який здійснюється різними статистичними, 

математичними та іншими методами. Тому саме завдяки використання методів 

та прийомів економічного аналізу забезпечується ефективне податкове 

планування. 

 Можна виділити два підходи до визначення податкового планування. В 

основі першого лежить мінімізація податкових зобов’язань платника податків, в 

основі другого – податкова оптимізація. Також слід розрізняти податкове 

планування як більш широке поняття і планування видатків як більш вузьке 

поняття [1].  

Становлення й розвиток вітчизняної податкової системи свідчать про її 

важливу роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Однак 

надмірне податкове навантаження негативно позначається на діяльності 

суб’єктів господарювання. Підприємці змушені відмовлятися від легальних 
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методів господарювання та ухилятися від сплати податків. За таких обставин 

вітчизняним підприємствам не обійтися без податкового планування.  

Податкове планування на макрорівні можна охарактеризувати як 

організацію підприємницької діяльності платника податків у оптимальний, з 

податкової точки зору, спосіб, а також підбір і застосування методів, що 

допоможуть оптимізувати податкові обов’язки підприємства правомірними 

засобами.  

Ефективність податкового планування залежить від використання 

науково обґрунтованих загальних і спеціальних принципів його організації. До 

загальних належать принципи й методи, характерні для системи планування на 

підприємстві в цілому та для податкового планування як її складової, до 

спеціальних – принципи й методи, що використовуються лише в податковому 

плануванні. 

Будь-яке комерційне підприємство прагне до підвищення 

конкурентоспроможності на ринку, а це, в свою чергу, завжди вимагає значних 

фінансових витрат, що в цілому неможливо без розробки індивідуальних 

моделей діяльності підприємства. Досягається цей результат 

найрізноманітнішими способами. У виробництві – це закупівля сировини за 

найбільш вигідною і низькою ціною, обмеження штату співробітників, 

технологізація та скорочення витратності процесів, використання сучасних 

технологій, у фінансовій діяльності підприємства – це, в першу чергу, 

оптимізація оподаткування. 

Оптимізація оподаткування підприємства може здійснюватися із 

застосуванням різних методів в різних сферах діяльності і організації роботи 

підприємства. Це може бути: 

− оптимізація доходів і витрат, в тому числі витрат на заробітну плату 

найманим працівникам та різні соціальні відрахування; 

− оптимальний розподіл доходів і витрат між учасниками холдингу, концерну і 

т.д.; 

− оптимізація податкового навантаження в рамках укладених угод (при 

підписанні договорів поставки, лізингу, зберігання, агентських угод і т.д.), в 

тому числі за допомогою правильного вибору предмета договору, 

раціонального структурування господарських операцій; 

− максимальне використання податкових звільнень і податкових пільг; 

− використання можливості відстрочити або розстрочити виплату податкового 

зобов’язання; 

− використання офшорів (відкриття рахунків, проведення операцій, реєстрація 

суб’єктів господарської діяльності) [1]. 

Слід зазначити, що деякі фахівці прирівнюють заходи щодо законної 

оптимізації податкових платежів до ухилення від сплати податків. Проте 

ототожнення цих понять є не лише некоректним, а й абсолютно 

неприпустимим. Податкове планування й ухилення від сплати податків чітко 

розмежовується за критерієм законності. 
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Податкове планування базується на результатах досліджень звітних 

аналітичних даних, їх збору та обробки, визначенні негативних і позитивних 

рис оподаткування в поточному році, їх впливу на різні напрями економічної 

діяльності. 

Висновок: Кожне підприємство прагне максимізувати  свій прибуток, що 

можливо лише за умови існування оптимальної системи  оподаткування 

прибутку. Практика показує, що податковій політиці властивий  низький рівень 

функціонування сучасної моделі оподаткування підприємства,  її 

невідповідність вітчизняному розвитку підприємств в Україні. У країнах із  

розвиненою економікою еволюція оподаткування податком на прибуток  

здійснювалася в напрямах розширення спектра податкових пільг,  спрямованих 

на заохочення технологічного прогресу, розвиток підприємств,  зниження 

податкових ставок.  Для того, щоб стимулювати підприємницьку діяльність, 

забезпечувати  зростаючий її розвиток, необхідно створити оптимальну 

податкову систему,  яка б, з одного боку, надмірно не обтяжувала підприємців, 

а з іншого –  забезпечувала стабільний дохід до державного бюджету.   
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДOСКOНAЛЕННЯ КAЗНAЧЕЙСЬКOГO 

OБСЛУГOВУВAННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто основні аспекти казначейської системи виконання 

бюджетів. Обґрунтовано роль і місце казначейства в бюджетному процесі. 

Визначено переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. Висвітлено та проаналізовано проблеми функціонування системи 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів України, запропоновано 

шляхи вдосконалення роботи органів Державної казначейської служби України 

відповідно до умов сьогодення.  
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бюджетні кошти. 

Бюджет виступає головним інструментом впливу держави на політичні, 

економічні та соціальні процеси в умовах економічної кризи. Метою виконання 

будь-якого бюджету є забезпечення надходження доходів і фінансування 

видатків у межах затверджених у Бюджетному кодексі України чітко 

встановлених повноважень усіх органів влади, що займаються питаннями 

виконання місцевих бюджетів. 

Одним із найактивніших учасників у процесі управління регіональними 

фінансовими ресурсами завдяки використанню законодавчо прийнятих 

механізмів та процедур виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог 

бюджетного законодавства є органи Державної казначейської служби України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання казначейського 

обслуговування виконання місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях 

Ю.М. Барський, І. Габа, О. Осадченко, О.В. Охрімовський, О.М. Фесик,  

К. Огданський, П. Петрашко, В. Стоян, Н. Сушко, О. Чечуліна, С. Юрій, 

 С. Булгаков та ін. Практичні аспекти казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за доходами та за видатками потребують подальших досліджень, що 

пов’язано зі змінами законодавства та необхідністю його вдосконалення 

Мета статті полягає у дослідженні проблем функціонування механізму 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Виклад основного матеріалу. Третьою стадією бюджетного процесу є 

виконання бюджету, що означає забезпечення надходження запланованих 

доходів до всіх ланок бюджетної системи та фінансування заходів, 

затверджених у бюджеті держави. Загальні положення організації виконання 

місцевого бюджету встановлені Бюджетним кодексом.  

Стаття 43 Бюджетного кодексу України передбачає, що під час виконання 

місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних 

коштів. [1]  

Державна казначейська служба України забезпечує казначейське 

обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського 

рахунку, відкритого в Національному банку України. 

 Під час казначейського обслуговування місцевих бюджетів існують такі 

проблемні питання, як: 

- недостатність забезпечення матеріально-технічною базою;  

- значне збільшення навантаження на канали зв'язку, низький рівень 

охоплення районної ланки цифровими технологіями зв'язку; 

 - оптимізація системидистанційного обслуговування «Клієнт 

Казначейства – Казначейство». При цьому слід зазначити, що розроблення 

даного програмного забезпечення має враховувати специфіку казначейського 

обслуговування, тобто проведення попереднього та поточного контролю в 

процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів; 

- територіальна віддаленість сільських та селищних бюджетів;  

- оптимізація документообігу та скорочення обсягів робіт, що 

здійснюються в ручному режим, тощо [6];  

- неоптимальний перерозподіл бюджетних коштів між розпорядниками та 
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одержувачами бюджетних коштів місцевих бюджетів, коли у однієї установи 

залишаються невикористанні кошти, і вона їх повертає до бюджету, а у другої 

утворюється кредиторська заборгованість [7, с. 67–68];  

- відсутня оперативність у роботі (значні затримки у фінансуванні видатків 

місцевих бюджетів, що перешкоджає ефективному вирішенню питань 

життєдіяльності громад; на перевірку кожного платіжного документа, що 

робиться вручну, витрачається біля 10–30 хв. тощо); 

- низький рівень кваліфікації працівників ДКСУ, що зумовлено плинністю 

кадрів через незадовільний рівень оплати праці. Внаслідок цього управління 

вимушене приймати на роботу випускників ВНЗ, які після набуття досвіду 

фінансової роботи переходять до органів із вищим рівнем оплати праці. [8,  

с. 261]; 

Аналіз таких проблем дав змогу сформувати основні напрями 

вдосконалення діяльності Державної казначейської служби України та її 

територіальних органів: 

 1) щоб уникнути проблеми, яка виникає у віддалених сільських та 

селищних пунктах, варто зробити виїзне робоче місце. Це дасть змогу 

ефективніше використовувати бюджетні кошти та задовольняти інтереси та 

потреби всіх учасників бюджетного процесу;  

2) вдосконалення системи обміну інформацією між органами казначейства 

України та органами Міністерства фінансів; 

 3) розроблення рекомендацій щодо підвищення стимулів оплати праці у 

вигляді премій, відпусток, доплат;  

4) підвищення оперативності в роботі органів казначейства України 

шляхом виділення додаткових асигнувань на покращення матеріально-

технічної бази, підвищення чисельності працівників органів ДКСУ та 

забезпечення підвищення їх кваліфікації. 

Також потребують удосконалення та модернізації застарілі операційні 

системи та технологічна інфраструктура інформаційно-аналітичного 

забезпечення органів ДКСУ, оскільки існують ризики втрати інформаційних та 

матеріально-технічних ресурсів, що перешкоджає вчасному виконанню 

місцевих бюджетів і створює загрозу функціонуванню системи ДКСУ загалом. 

У роботі ДКСУ широко застосовуються інформаційні технології, які 

спрощують та прискорюють численні процедурні моменти в процесі 

казначейського виконання державного бюджету. Під час його обслуговування 

реалізуються такі інформаційні процеси: опрацювання, обмін, накопичення та 

управління даними, а також формування звітів. 

Сьогодні в системі казначейства України для обслуговування бюджетів діє 

програмний продукт – автоматизована система «Казна», що дає можливість 

спостерігати за рухом грошових коштів бюджетних установ. Одним із 

пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками даного програмного 

продукту, є спрощення й уніфікація звітності з виконання бюджетів [4]. 

У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками 

існує проблема щодо використання програмного забезпечення. Оскільки органи 

казначейства користуються програмним продуктом автоматизована система 
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«Казна», а розпорядники кошів – іншими власними програмами. Вказане 

унеможливлює трансформацію звітності розпорядників коштів у затверджені 

форми казначейською службою, що призводить до додаткових витрат часу і 

праці. У зв’язку з цим, виникає необхідність у впроваджені єдиного 

програмного забезпечення. 

 

 
Рис. 1. Основні переваги АС «Є-Звітність» для клієнтів ДКСУ 

 

Для вирішення даного проблемного питання, з 2018 створений та введений 

в дію ще один програмний продукт –  автоматизована система «Є-Звітність», 

що передбачає подання бюджетної та фінансової звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, а також можливість консолідації усіх форм 

бюджетної та фінансової звітності головними розпорядниками на кожному 

рівні консолідації з метою прискорити перевірку органами казначейства 

звітності, в тому числі на відповідність даним бухгалтерського обліку органів 

казначейства, що формуються в інформаційній автоматизованій системі 

«Казна». 

Отже, автоматизація бюджетної та фінансової звітності є позитивним 

кроком для вирішення питання спрощення та пришвидшення подання звітності, 

таким чином і прискорення самого процесу виконання державного та місцевого 

бюджетів. 

Висновки. Функціонування Державної казначейської служби України в 

умовах виходу України з кризи дає можливість зробити процес виконання 

бюджету ефективнішим, на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб 

найраціональніше проводити використання бюджетних ресурсів та ресурсів 

державних цільових фондів, забезпечуючи прозорість їх руху. 

 Для оптимізації роботи стрижневого елемента фінансової системи 

суспільства, через який можна виявити проблеми формування та ефективного 

використання бюджетних коштів, необхідно:  

обмін документами між клієнтами та Казначейством 
здійснюється електронними засобами (тобто відсутні 
витрати часу та на транспорт для клієнтів, а також 
зменшується паперовий документообіг);

вся інформація, якою обмінюються клієнти та 
Казначейство, надійно захищена системою та 
недоступна для сторонніх осіб.

послуги з генерації ключів електронного цифрового 
підпису Казначейство надає безкоштовно

на всіх етапах використання системи Казначейство 
надає клієнтам безкоштовну підтримку
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-забезпечити формування системної і завершеної нормативно-законодавчої 

бази функціонування казначейської системи;  

-провести функціональну перебудову казначейства;  

-вдосконалити інформаційні технології та створити електронні канали 

зв'язку;  

-забезпечити професійну підготовку та підвищення кваліфікації 

працівників казначейства.  

Такі рушійні зміни є вкрай необхідними й актуальними, їх забезпечення 

призведе до оздоровлення економіки та стане надійною запорукою якісного 

контролю над використанням бюджетних ресурсів. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

У статті визначено основні проблеми механізму фінансування видатків 

місцевого бюджету та  розглянуто особливості вітчизняної системи 

формування ресурсів місцевих бюджетів та особливості реформування 

місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації влади.  

Виявлено основні суперечності в порядку формування доходів місцевих 

бюджетів, призначених для фінансування виконання функціональних 

повноважень держави на місцях та повноважень органів місцевого  
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місцевого бюджету, видатки споживання, видатки місцевих бюджетів, 

кошторис, самоврядування.  

       Постановка проблеми. Головним інститутом у системі фінансів місцевих 

органів влади є місцевий бюджет. В Бюджетному кодексі України (стаття 5) 

сказано, що “Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної 

Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районі у містах та 

бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування 

визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, містах їх об'єднань”. 

Метою статті є визначення структури місцевих бюджетів адміністративно-

територіального поділу України, яка створює власний бюджет, який є 

фінансовою основою діяльності місцевих органів влади. 

Видаткова частина місцевих бюджетів найяскравіше відображає наслідки 

економічних і соціальних процесів в країні. Головні сторони діяльності 

місцевих органів влади – розробка і здійснення планів економічного і 

соціального розвитку на підвідомчій їм території.  

Необхідними умовами стабільності бюджетної системи є відповідність 

видаткових зобов’язань повноваженням і функціям державної та місцевої влади 

й оптимальний розподіл бюджетних ресурсів для фінансування таких функцій. 

Це є можливим, коли встановлені  законодавчими та іншими нормативно – 

правовими актами видаткові зобов’язання забезпечені фінансовими 

можливостями держави. 

Для розкриття категорії «видатки місцевого бюджету»  спершу потрібно 

дати визначення таким тісно пов’язаним з ними поняттям, як: «місцеві 

фінанси» та «місцевий бюджет». 

В літературі та теоретичних дослідженнях існують різні тлумачення 

категорій «місцеві фінанси» та «місцевий бюджет». Часто місцеві бюджети та 

місцеві фінанси ототожнюють. 

Теоретичну основу для написання статті становлять наукові 

дослідження, що на законодавчому рівні в Україні поняття  “місцеві фінанси” 

не затверджене, але це питання активно розробляється в наукових колах 

:починаючи від класиків української теорії державних фінансів, таких як О. 

Василик,  і закінчуючи дослідженнями останніх років. Трактування цього 

поняття можна визначити двома основними підходами, як серед вітчизняних 

науковців, так і в інших країнах. Одні вчені характеризують фінанси як 

сукупність грошових коштів (Г. Берданова, І. Валентюк, О. Борщ, Т. Морозова, 

В. Васильєв та інші), інші – як систему певних відносин (В. Федосов, Л. 

Лазебник, О. Ніколаєва, О. Кириленко та інші). 

Нині практично по кожному з показників, які тією чи іншою мірою 

відображають стан соціально-економічного розвитку регіонів України, 

спостерігаються істотні міжрегіональні відмінності. Різний рівень 

забезпеченості, наприклад, послугами транспортної інфраструктури або 

засобами зв'язку зумовлює неефективне міжрегіональне переміщення капіталів, 

праці та інших виробничих факторів. При значних відмінностях у можливостях 

та потенціалі регіонів бідніші з них не можуть конкурувати з іншими за право 

розміщення підприємств на своїй території. Дуже важливим є також те, що за 
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таких умов навряд чи може бути сформована належна (тобто потужна та 

розгалужена) інфраструктура системи освіти, що, як відомо, є основою для 

забезпечення рівних вихідних шансів для молодого покоління. 

Відповідно до чинного бюджетного законодавства місцеві органи влади є 

самостійними при формуванні своїх бюджетів. Однак у структурі їхніх видатків 

значну питому вагу становлять видатки, які фактично визначаються рішеннями 

центрального уряду, зокрема рішеннями, що визначають рівень мінімальної 

заробітної плати або рівень підвищення заробітної плати в бюджетній сфері. 

    Наведемо наступні визначення поняття «місцеві фінанси»: 

    Місцеві фінанси – це сукупність грошових коштів, які використовуються для 

економічного і соціального розвитку територій. Головний напрямок 

використання – фінансове  забезпечення соціальної і частково виробничої 

інфраструктури. (Т. Морозова) 

   Місцеві фінанси – це сукупність форм і методів створення фінансових 

ресурсів для забезпечення  органами місцевого самоврядування виконання 

покладених на них функцій у галузі економічного і соціального розвитку . (О. 

Василик) 

Місцеві  фінанси  –  це  система  фінансових,  соціально-економічних  

відносин  щодо формування,  розподілу  і використання  грошових  та  інших  

фінансових  ресурсів  для забезпечення  місцевими  органами  влади  

покладених  на  них завдань і функцій, як власних, так і делегованих. 

(П. Юхименко, В. Федосов, Л. Лазебник ,  О. Кириленко , С. Гутаріна, П. Круш,

О. Кожемяченко , Ю. Козаченко)  

Головне  призначення  місцевих  фінансів  –  сприяння  через державні 

інституції, зокрема органи місцевого самоврядування, успішному  

економічному  і  соціальному  розвитку,  зростанню матеріального  добробуту  

населення,  забезпеченню  прав  і свобод людини. 

Отже: місцеві фінанси – це  певна система соціально-економічних відносин 

між суб’єктами таких відносин щодо формування,  розподілу  і використання  

грошових  та  інших  фінансових  ресурсів для виконання своїх функцій в 

межах окремої адміністративно-територіальної одиниці. 

Способи формування, розподілу, використання грошових коштів та 

характер відносини між суб’єктами становлять інструментарій управління 

місцевими фінансами, які становлять невід’ємну частину цієї системи та 

визначають напрями й інтенсивність диверсифікованих фінансових потоків. 

Розрізняють такі базові інструменти в системі місцевих фінансів: 

- місцеві бюджети (доходи, витрати); 

- управління комунальною власністю; 

- інвестиційно-інноваційні проекти; 

- стратегічне планування й менеджмент; 

- законодавче регулювання. 

При цьому в системі управління місцевими фінансами  основоположним 

інструментом є законодавчо визначена система місцевих бюджетів. Це 

обумовлено тим, що в процесі складання та виконання дохідної та видаткової 

частин місцевого бюджету орган місцевого самоврядування фактично здійснює 



 

444 

 

розподіл, визначає спрямування  фінансових  потоків  і  формує  очікуваний  

результат  від використання відповідних фінансових ресурсів. 

Місцеві бюджети – це прогнози наявності фінансових ресурсів і 

збалансованої прогнозної необхідності у витратах. Отже, «видатки місцевого 

бюджету» - це структурний елемент місцевого бюджету (його видаткова 

частина), який в свою чергу є інструментом в системі місцевих фінансів.  

Призначення видаткової частини – забезпечення потреб населення в 

доступних публічних послугах належної якості. При цьому публічні послуги в 

цьому випадку – це послуги адміністративного та соціального спрямування, які 

надаються з бюджетних коштів та передбачені чинним законодавством. 

Видатки місцевих бюджетів залежать від бюджетної політики, що 

проводиться державою, від децентралізації керування соціальною сферою. Це є 

вирішальним чинником, що впливає на обсяг фінансових ресурсів, які 

проходять по каналах регіональних бюджетів, на їхню частину в 

загальнодержавних бюджетних витратах.  

Класифікація видатків бюджету відповідно до класифікаційної ознаки. 

Видатки здійснюються шляхом фінансування. Фінансування публічних 

видатків-це врегульоване нормами права виділення коштів із відповідних 

фондів для забезпечення виконання завдань і функцій органів державної влади 

й місцевого самоврядування з метою задоволення публічних потреб, що 

здійснюється на відповідних принципах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рис. 1.  Бюджетна класифікація видатків 

 

Фінансування видатків може здійснюватися з різних джерел: 
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- за рахунок коштів спеціальних цільових фондів, що не включаються до 

складу бюджету; 

- за рахунок власних фінансових ресурсів державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій; 

- за рахунок кредитних ресурсів. Основними суб'єктами фінансування є: 

- уповноважений державою чи місцевим самоврядуванням суб'єкт (орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, розпорядники бюджетних 

коштів); 

- одержувачі коштів-як правило, підприємства, установи, організації 

державної і комунальної форм власності. Вони є двох видів: 1) ті, що 

перебувають на повному бюджетному фінансуванні; 2) ті, що частково 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів; 

- банк, в якому відкритий рахунок одержувача коштів і через який 

Державне казначейство виділяє кошти. 

Розрізняють два правових режими фінансування видатків залежно від 

суб'єктів, яким надаються кошти, змісту й порядку затвердження фінансових 

планів, на підставі яких виділяються з різних джерел асигнування, змісту прав і 

обов'язків цих суб'єктів, за предметно-цільовим спрямуванням видатків: 

1) правовий режим фінансування державних і муніципальних організацій, 

за якими майно закріплюється на праві повного господарського відання; 

2) фінансування державних і муніципальних установ та організацій, які від 

своєї статутної діяльності ніяких доходів не отримують, а повністю 

фінансуються з державного чи місцевих бюджетів, тобто знаходяться на 

кошторисно-бюджетному фінансуванні. 

Фінансування видатків здійснюється відповідно до наступних принципів. 

1. Принципу безповоротності, який означає виділення коштів без прямого 

їх повернення до відповідних фондів, з яких вони надані. 

2. Принципу безоплатності, що передбачає виділення коштів без внесення 

до фондів коштів будь-якої платні за їх отримання. 

3. Принципу плановості, який полягає в тому, що публічні видатки 

здійснюються за допомогою планування й відображені у відповідних 

фінансово-планових актах.  

Основний спосіб фінансового контролю — перевірка обґрунтованості 

планів фінансування (кошторис установ), аналіз їх використання, ревізія та 

перевірка фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 

 Висновок. Отже практично всі видатки бюджету формуються відповідним 

чином. Так, по заробітній платі виплати формуються: у лікарнях з огляду на 

кількість ліжко-днів і відділень та специфіку останніх. Так само визначається 

кількість лікарів середнього і молодшого персоналу, при цьому враховується 

стаж їхньої роботи. У школах — виходячи з класів-комплектів і кількості учнів, 

розраховують кількість навчальних ставок на вчителя, а під них встановлюється 

навантаженість на вчителя плюс доплати за перевірку зошитів, класне 

керівництво і т. д. Аналогічний порядок і щодо інших установ: або 

розрахунково, або за типовими штатами. І інші норми обсягу діяльності є 

однаковими в усіх установах. 
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Розглянуто фінансове управління підприємства, визначено фінансові видатки, 

також визначили які напрями і підрозділи входять у фінансове управління. Із 

даних підрозділ ми змогли проаналізувати та вивели показати як в таблиці так 

і на рисунках. 

Ключові слова: фінансові видатки, фінансове управління, районний бюджет, 

напрями, підрозділи. 

Фінансове управління Піщанської районної державної адміністрації є 

структура підрозділом, що утворюється відповідно до чинного законодавства і 

підпорядковується голові районної державної адміністрації та підконтрольний 

Депарламенту фінансові обласної державної адміністрації. 

Фінансове управління – це сукупність, методів, прийомів і способів які 

використовують підприємства для цілеспрямованого впливу субʼєктів 

управління на формування та використання фінансових ресурсів. Фінансові 

ресурси – це грошові кошти у формі доходів і надходжень,які спрямовані на 

виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат. 

Основною метою фінансового управління є отримання найбільших вигод 

від функціонування підприємств. 

Напрями фінансового управління є дослідження і вид управлінської 

діяльності який сформувався внаслідок розвитку підприємства, розмежування 

власності та управління, розвиток фінансового ринку, вдосконалення 

фінансових технологій та зростання фінансових ризиків.    
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Бюджетний процес – це відповідальна праця як і фінансів так і головних 

розпорядників бюджетних коштів районного бюджету, сільських та селищних 

рад, служби району податкової та казначейської. Також Піщанська районна 

державна адміністрація разом із фінансовим управлінням здійснює постійний 

контроль за дотриманням бюджетного законодавства, бюджетного процесу 

згідно ст..111 і ст.115 «Бюджетного кодексу України». 

До зведеного бюджету Піщанського району входить 16 бюджетів: 1 

районний, 2 селищних та 13 сільських бюджетів. 

Кожен із бюджетів являє собою фінансову базу місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування – це державне право та здатна територіальна громада, 

жителі села чи селища, міста – самостійно або під відповідальним органом 

вирішують питання місцевого значення в межах Конституції та законом 

України. Районний бюджет у свою чергу – це план утворення і використання 

фінансових ресурсів, необхідно для забезпечення інтересів громадян сіл, селищ, 

міст районного значення, також використовує місцеві програми та здійснює 

бюджетне вирівнювання. 

Аналізуючи останні публікації які вияснюють питання не лише в 

управлінні, а й фінансового управлінні на підприємстві. Як нам відомо 

проблема формування фінансового управління підприємства, стратегічного 

розвитку та трансформації присвʼячено вченим – економістам: Л.Гнілицька, 

С.Кавун, Т.Клебанова, Т.Боголіб, А.Козаченко, Н.Куркін, О.Ляшенко, 

В.Пономаренко, В.Пономарьов, О.Бандурко та інші. 

Метою даної роботи є проаналізувати необхідні особливості фінансового 

управління функціонування підприємств. 

Фінансове управління є одним із функціонувального управління як тісно 

повʼязує із стратегічним управлінням. Обʼєктом фінансового управління є 

фінансова-господарська діяльність субʼєктів господарювання. Субʼєктами 

фінансового управління є цілеспрямованими впливами на фінансів. 

Фінансове управління в встановленому законодавстві та в межах 

повноважень в взаємодіє з такими структурними підрозділами: органи 

місцевого самоврядування, соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення, установи та організації, органи державної фінансової інспекції та 

територіальних органів Державної казначейської служби України. 

Зазначемо в таблиці деякі підрозділи та показники фінансових видатків з 

загального і спеціального фонду за функціональною ознакою Піщанського 

району за 2015-2017рр. 

Розглянемо фінансування видатків з загального фонду за функціонаю 

ознакою Піщанського району. 

Як видно з даної таблиці, що у 2017році порівняно з 2016 роком вони 

зросли на 158%. Освіта також на 2017рік зріс на 145% від 2016року. Охорона 

здоровʼя на 2017рік порівняно від 2016року вона впала на 140%, також впало і 

соціальний захист на 140%. Культура і мистецтво на 2017 рік зріс на 129% від 

2016року. Житлово-комунально господарство на 2017рік впав на 97%. Засоби 

масової інформації у 2017році зріс на 138%. Інші видатки на 2017рік дуже 

збільшився аж на 99%, також міжбюджетні трансферти збільшились на 145%. 
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Таблиця 1. Показники фінансування видатків з загального фонду зведеного 

бюджету за функціональною ознакою Піщанського району за 2015-2017 рр. 

Показники Фінансування,  тис. грн. Темпи росту, % 

Рік 2015 2016 2017 2015-2016 рр. 2016-2017рр. 

Органи місцевого 

самоврядування 
7488 8061 12766 108 158 

Освіта 35008 33134 48039 95 145 

Охорона здоров’я 8509 14556 20337 171 140 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

населення 

32261 43543 53259 135 122 

Культура і мистецтво 4430 5265 6785 119 129 

Житлово-комунально 

господарство 
2864 3261 3151 114 97 

Засоби масової 

інформації 
118 130 179 110 138 

Інші видатки 2183 378 375 17 99 

Міжбюджетні 

трансферти 
14575 9525 13773 65 145 

Всього по зведеному 

бюджету 
109114 120296 161445 110 134 

Розглянемо залишок коштів на фінансування видатків в Піщанському 

районі на кінець кору 

 
Рис. 1. Динаміка фінансування видатків з загального фонду зведеного 

бюджету Піщанського району за 2012-2017 рр. (побудовано на основі даних 

наданих Фінансовим управлінням Піщанської РДА) 

 

Отже, з огляду на те, що залишки коштів на початок року з кожним звітним 

періодом зменшувались а де які збільшуються, то це свідчить про більш 

раціональне використання бюджетних коштів. Тут на рисунку ми бачимо що із 

2016року видатки аж на 4 рази  збільшуються до 2017 року.  

Розглянемо таблицю фінансування видатків з спеціального фонду за 

функціонаю ознакою Піщанського району. 

Як ми бачимо в таблиці, що місцеві органи на 2017рік зріс аж на 119%. 

Районна державна адміністрація на 2016 рік була ну дуже великою, тому на 

2017 рік вона різко впала до 115%, так само і відділ освіти різко впав до 100%, а 
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найбільше зменшився темп це управління праці на 84%. Відділ культури 

збільшився на 2017рік до 325%. Фінансовий орган РДА становив на 2016рік 

лише 7%, а на 2017рік різко збільшився на 1258. 

Таблиця 2. Показники фінансування видатків з спеціального фонду 

зведеного бюджету Піщанського району за відомчою ознакою за період 

2012-2017 рр. 
Показник Фінансування, тис. грн. Темпи росту, % 

Рік 2015 2016 2017 2015-2016рр. 2016-2017рр. 

Місцеві органи 

самоврядування (ради) 
3315 3109 3715 94 119 

Районна державна 

адміністрація (РДА) 

297 1241 1424 418 115 

Відділ освіти РДА 385 1198 1195 311 100 

Управлыння праці та 

соціального захисту 

населення РДА 

252 821 686 326 84 

Відділ культури РДА 231 505 1643 219 325 

Фінансовий орган РДА (в 

частині міжбюджетних 

трансфертів, резервного 

фонду) 

1133 80 1006 7 1258 

Всього по бюджету 5612 6955 9670 124 139 

Розглянемо залишок коштів на фінансування видатків в Піщанському 

районі на кінець кору 

  
Рис. 2. Динаміка фінансування видатків з спеціального фонду зведеного 

бюджету Піщанського району за 2012-2017 рр.  

 

Отже, з огляду на те, що залишки коштів на початок року з кожним 

звітним періодом більшість зменшувався, а де які збільшувалися, то це свідчить 

про більш раціональне використання бюджетних коштів. Тут на рисунку ми 

бачимо що із 2016року видатки аж на 3 рази  збільшуються до 2017 року.  

В аналізі що у загальному так і у спеціальному фонді показники, а тобто 

фінансові видатки із 2016 року по 2017рік збільшувався у 3-4 рази.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО 
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У статті досліджено сучасний стан та реформування пенсійного 

забезпечення в Україні. Проаналізовано вплив законодавчих змін у сфері 

пенсійного забезпечення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

країни, визначено суперечливі аспекти пенсійного реформування. 

Ключові слова: пенсія, пенсійна система, солідарна система, накопичувальна 

система. 

Пенсійна забезпечення в Україні - це важлива складова соціального 

захисту населення і охоплює непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, 

осіб, які втратили годувальника, виплати яким здійснюють у формі пенсій, 

надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій та 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та 

інвалідам. 

Від ефективності цієї системи залежить добробут населення та рівень 

стабільності у суспільстві. Проте пенсійна система України не відповідає 

вимогам сьогодення. Їй властиві складні проблеми, які спричинені певною 

мірою недоліками діючої системи пенсійного забезпечення, недосконалістю 

механізму її фінансування. 

Вагомий внесок у формування національної концепції пенсійного 

забезпечення і реформування зробили С.Березіна, І.Ярошенко, В.Геєць, 

В.Гордієнко, Ю.Драбкина, Б.Зайчук, С.Злупко, В.Колбун, Л.Ларіонова, 

Е.Лібанова, Б.Надточій, Ю.Палкін, М.Папієв, І.Сахань, С.Сивак, Б.Сташків, 

Н.Тихоненко, О.Хмелевська, Л.Чернова, В.Яценко та ін.  

Метою статті є розкриття сучасного стану та реформування пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Одним з пріоритетних напрямів соціальної політики держави в умовах 

розвитку ринкових відносин є удосконалення системи соціального страхування 

як основи соціального забезпечення населення, де найбільш складним та 

значущим процесом на даному етапі розвитку суспільства є пенсійне 

забезпечення. Необхідність створення системи пенсійного страхування, що 

http://www.visnuk.com.ua/


 

451 

 

відповідає сучасним процесам розвитку економіки та її повній відповідності 

ринковим принципам функціонування, вимагає глибинних перетворень усієї 

системи пенсійного забезпечення. Очевидно, що сьогоднішня пенсійна система 

не в змозі забезпечити пенсіонерам гідне життя і тому потребує перегляду та 

реформування [1, с. 6].  

В провідних країнах світу з розвинутою економікою і високим рівнем 

життя проблема ефективної зайнятості вже давно вирішена, а якщо і є, то рівень 

безробіття є лише фрикційним та структурним, які є обов’язковими 

характерними рисами будь-якої держави, навіть з досить розвинутою 

економікою. Для України ж це питання є досить актуальним, і, мабуть, ситуація 

зміниться лише за умови ефективної політики зайнятості. Для нашої країни, як і 

для інших країн, актуальною є проблема скорочення населення, його старіння і 

зростання навантаження на Пенсійний фонд України, тому що на даному етапі 

відбувається такий процес як «старіння нації», що призводить до збільшення 

кількості людей пенсійного віку та зростання пенсійного навантаження на 

працюючих. В результаті маємо незбалансованість доходів і витрат Пенсійного 

фонду. Тому необхідно з’ясувати шляхи реформування пенсійної системи 

України.  

Тому можна виділити такі основні проблеми пенсійної системи України:  

- старіюче населення, що обумовлює систематичне погіршення 

співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку;  

- низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного віку. У 

той же час, середній розмір «спеціальних» пенсій щонайменше у 2,5 рази 

перевищує середній розмір пенсії призначеної на загальних умовах;  

- незбалансований бюджет Пенсійного фонду України; розрив між 

розмірами пенсій жінок і чоловіків [2, с. 17].  

У майбутньому проблема старіння населення може призвести до ще 

більшого загострення кризи в системі пенсійного забезпечення. Ефективними 

шляхами виходу з цієї ситуації є підвищення пенсійного віку та запровадження 

накопичувальних пенсійних систем життєдіяльності [3, с. 47]. 

Основними факторами незадовільного функціонування пенсійної системи 

є: складна демографічна ситуація та негативні перспективи її розвитку; 

макроекономічний стан держави; значна «тінізація» виплат працівникам. 

Важливе значення для стану та перспектив національної пенсійної 

системи відіграє рівень довіри населення. Виявлено, що значна частка 

населення розуміє необхідність реформування національної пенсійної системи, 

але яким чином це має відбуватися не розуміє. Більшість населення виступає 

проти збільшення пенсійного віку, вважають, що проблема дефіциту ПФУ має 

вирішуватися за рахунок бюджету, роботодавців, але при цьому вважають 

рівень оподаткування в країні надмірним. Враховуючи низький рівень та якість 

життя значна частка осіб, що втратила працездатність, продовжує працювати. 

Негативним при цьому є зростання тіньової занятості саме серед пенсіонерів як 

результат обкладання пенсійних виплат для працюючих ПДФО, бажанням 

пенсіонерів отримати право на державні трансферти. Значна частка населення 

не створюють заощадження, не обізнана щодо джерел додаткових доходів у 
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пенсійному віці. Також виявлена недосконала, несучасна суспільна роль літніх 

людей, що призводить до зменшення тривалості життя, зниження 

продуктивності праці тощо. В цілому це підтверджує патерналістську пасивну 

пенсійну поведінку населення, яка сильно гальмує модернізацію пенсійної 

системи [3, с. 315]. 

Основними проблемами подальшого розвитку і реформування системи 

пенсійного забезпечення в Україні є:  

- відсутність обґрунтованої концепції розвитку системи пенсійного 

забезпечення, що не дозволяє сприймати його функціонування в 

довгостроковій перспективі;  

- зміни пенсійної системи переважно здійснюються в контексті 

вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду України, а не зростання 

соціально-економічного добробуту осіб, що втратили працездатність; 

-  низька платіжна дисципліна за пенсійними внесками; недосконалість 

соціальних стандартів та методик розрахунку параметрів пенсійного 

забезпечення, відсутність їх зв’язку з соціально-економічним розвитком; 

-  актуарна незбалансованість доходів та видатків пенсійної системи; 

поширення дострокового виходу на пенсію та малий страховий стаж;  

- висока частка тих, хто сплачує пенсійні внески на основі мінімальної 

зарплати; 

- висока диференціація пенсійних виплат; нерозвинений фінансовий 

ринок;  

- неефективний ринок праці; пасивна патерналістська пенсійна 

поведінка;  

- низька інформованість і обізнаність населення щодо механізмів 

пенсійного забезпечення та їх реформування, недостатній рівень 

компетентності, професіоналізму організаційних інститутів та інфраструктури;  

- відсутність політики активного старіння населення [4, с. 250].  

Саме з їх вирішення має починатися модернізація національної пенсійної 

системи.  

Основними напрямами модернізації діяльності Пенсійного фонду 

України як одного з ключових завдань реформування пенсійної системи країни 

є:  

- підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного 

забезпечення;  

- впровадження новітніх технологій адміністрування в Пенсійному фонді, 

зміцнення та модернізація його інформаційних ресурсів і технічної бази, 

підвищення ефективності системи управління, перехід на електронний 

документообіг.  

Для забезпечення ефективної діяльності Пенсійного фонду України поряд 

з успішною роботою з упровадження новітніх інформаційних технологій та 

сервісів слід переглянути підходи до формування кадрової політики фонду на 

базі створення додаткової мотивації у працівників підвищувати професійну 

компетентність до відповідного для роботи з цими технологіями рівня. Поряд з 

оновленням технічного та програмного забезпечення першочергову увагу слід 
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приділити створенню комплексної системи захисту даних, особливо з огляду на 

підвищення небезпеки порушення кіберпростору країни. Реалізація завдань 

щодо створення ринкових елементів обслуговуючої інфраструктури (центрів 

надання адміністративних послуг та агентських пунктів обслуговування) 

потребуватиме об’єднання зусиль Пенсійного фонду України з органами 

центральної та місцевої державної влади [2, с. 21]. 

Починаючи з 1 січня по 31 грудня 2018 року право вийти на пенсію 

матимуть: 

- в 60 років – особи, які мають страховий стаж не менше 25 років, в 

подальшому необхідний страховий стаж буде збільшуватися щорічно на рік; 

- в 63 роки – якщо страховий пенсійний стаж менше 25 років, але 

більший за 15. Тобто вийти на пенсію до 31 грудня 2018 року можна при 

наявності страхового стажу від 15 до 25 років. Відповідно, у 2019 році – від 16 

до 26 років; в 2020 році – від 17 до 27 років і т.д. Щорічно необхідний стаж 

буде збільшуватися на один рік до 2028 року [5]. 

Позитивними результатами у покращенні пенсійного забезпечення 

України має стати досягнення таких результатів:  

- зниження рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць;  

- підвищення розміру заробітної плати та інших доходів населення;  

- зниження соціального навантаження;  

- розроблення заходів, які сприяли б призупиненню «тінізації» 

заробітної плати, у тому числі доходів населення, приховування її від 

оподаткування;  

- введення трирівневої пенсійної системи;  

- економічне виховання молоді та населення працездатного віку щодо 

запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, 

визначення його переваг для кожного громадянина.  

Отже, безперечно позитивними моментами введення пенсійної реформи в 

Україні можна назвати: підвищення добробуту українських пенсіонерів; 

створення умов для забезпечення Пенсійного фонду необхідними для виплат 

коштами; гарантування стабільної виплати достойної пенсії у майбутньому; 

виведення з тіньового сектору економіки великої частини працездатного 

населення, яке отримує зарплату «у конвертах», чим позбавляють себе 

можливості отримувати гідну пенсію; удосконалення порядку призначення, 

перерахунку пенсій, а також впровадження новітніх технологій 

адміністрування в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація його 

інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи 

управління, перехід на електронний документообіг.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТOДИЧНI ПIДХOДИ ДO ФOPМУВAННЯ ТA PЕAЛIЗAЦIЇ 

СТPAТЕГIЇ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНOСТI ДIЯЛЬНOСТI БAНКУ 

У статті досліджено метoдичнi пiдхoди дo фopмувaння тa pеaлiзaцiї 

стpaтегiї зaбезпечення ефективнoстi дiяльнoстi бaнку. Зокрема, розглянуто 

роль та місце стратегічного планування в процесі досягнення ефективної 

діяльності банку. Досліджено пoслiдoвнiсть poзpoблення пoлoження пpo 

фiнaнсoву стpуктуpу бaнку. 

Ключові слова: комерційний банк, стратегія, стратегічне планування, 

ефективність, фінансова структура банку. 

Постановка проблеми. У сучaсних умoвaх стaнoвлення i poзвитку 

бaнкiвськoї системи Укpaїни oдним з нaйвaжливiших метoдiв упpaвлiння 

бaнкoм є виpoблення стpaтегiї зaбезпечення ефективнoстi йoгo дiяльнoстi, щo 

дaє мoжливiсть бaнку стaбiльнo зpoстaти, pеaлiзувaти всi нaявнi мoжливoстi i 

виступaє oдним з oснoвних фaктopiв успiху функцioнувaння бaнкiвськoї 

устaнoви. 

Ціллю статті є дослідження методичних пiдхoдів дo фopмувaння тa 

pеaлiзaцiї стpaтегiї зaбезпечення ефективнoстi дiяльнoстi бaнку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сеpед вiтчизняних нaукoвцiв 

тa екoнoмiстiв-пpaктикiв пpoблемaми poзвитку тa пiдвищення ефективнoстi 

дiяльнoстi бaнкiвськoї системи зaймaлись I.Aлексєєв, Ф.Бутинець, O.Вoвчaк, 

A.Геpaсимoвич, O.Зapубa, Г.Кapчевa, O.Кoвaлюк, М.Кoзopiз, O.Кoпилюк, O. 

Кoвaлюк, Б.Луцiв, I.Пapaсiй-Веpгуненкo, Л.Пpимoсткa, Т.Paєвськa, 

К.Paєвський, Т.Смoвженкo, I.Сaлo, P.Слaв’юк, P.Тиpкaлo, Ф.Туpкo, O.Шевцoвa, 

тa iншi. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мoжнa видiлити двa oснoвнi 

нaпpями зaбезпечення ефективнoстi бaнкiвськoї дiяльнoстi: 

1.  Теopетичний, пoв’язaний з aнaлiзoм сфopмульoвaнoї пpoблеми. 

2.  Пpиклaдний (opгaнiзaцiйний), метoю якoгo є ствopення вiдпoвiдних 

умoв (зoкpемa, фopмувaння вiдпoвiдних opгaнiзaцiйних стpуктуp) для pеaлiзaцiї 
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нaмiчених пpoгpaм i плaнiв щoдo зaбезпечення тa/aбo пiдвищення ефективнoстi 

дiяльнoстi устaнoви бaнку. 

Бaзoвим нaпpямoм слiд ввaжaти теopетичний aнaлiз, oскiльки йoгo 

pезультaти визнaчaють пpaктичну дiяльнiсть бaнку в дaнiй сфеpi. Питaння 

теopетичнoгo aнaлiзу сфopмульoвaнoї пpoблеми, у свoю чеpгу, мoжуть бути 

пoдiленi нa тaкi гpупи: вибip системи пoкaзникiв, якi нaйбiльш aдеквaтнo 

вiдoбpaжaють її стaн; вибip метoдiв її дoслiдження; poзpoблення неoбхiдних 

для пpaктичнoї дiяльнoстi спoсoбiв тa iнстpументiв її виpiшення. В екoнoмiчнiй 

нaуцi тa, вiдпoвiднo, у бaнкiвськiй пpaктицi iснують piзнoмaнiтнi тoчки зopу нa 

неoбхiднiсть i ефективнiсть стpaтегiчнoгo плaнувaння тa упpaвлiння в умoвaх 

динaмiчнoгo внутpiшньoгo сеpедoвищa пеpехiднoгo пеpioду. Oстaннiм чaсoм у 

нaукoвих видaннях ведеться дискусiя щoдo дoцiльнoстi тa неoбхiднoстi 

стpaтегiчних poзpoбoк в умoвaх екoнoмiчнoї нестaбiльнoстi i невизнaченoстi. 

Бaгaтo кеpiвникiв устaнoв бaнкiв ввaжaють, щo дaний вид плaнувaння i 

упpaвлiння є недoцiльним, oскiльки чaсoвий гopизoнт дoстoвipнoгo пpoгнoзу є 

дoсить oбмеженим. Oднaк ця тoчкa зopу не вpaхoвує теopетичних пoлoжень 

дaнoгo питaння: pеaлiзaцiя нaукoвo oбґpунтoвaних кoмплексних стpaтегiй дaє 

змoгу пpoтистoяти дiї негaтивних фaктopiв, якi виникaють здебiльшoгo 

стoхaстичнo. В умoвaх мiнливoгo зoвнiшньoгo сеpедoвищa суттєвo зpoстaє 

ймoвipнiсть нaстaння негaтивних нaслiдкiв упpaвлiнських пoмилoк, щo в 

зaгaльнoму пpизвoдить дo зниження ефективнoстi бaнкiвськoї дiяльнoстi. 

Пpийняття будь-якoгo тaктичнoгo piшення в бaнкiвськiй дiяльнoстi без oпopу 

нa стpaтегiчнi цiлi poбить йoгo в пpaктичнoму aспектi непoслiдoвним, a 

нaйчaстiше – неoбґpунтoвaним. 

Pезультaти стpaтегiчнoгo плaнувaння мaють незвopoтний aбo ж 

дoвгoстpoкoвий хapaктеp i вiдiгpaють кapдинaльну poль у пpoцесi poзвитку 

бaнку.  

Oднaк iснує пpинципoвa piзниця мiж стpaтегiчним плaнувaнням тa 

упpaвлiнням. Якщo стpaтегiчне плaнувaння спpямoвaне нa фopмувaння 

пеpспективних плaнiв бaнкiвськoї устaнoви, тo стpaтегiчне упpaвлiння є 

пpoцесoм, який пoвинен зaбезпечити дoсягнення бaнкoм пoстaвлених 

pезультaтiв нa oснoвi цих стpaтегiчних плaнiв, кoнтpoль зa їх pеaлiзaцiєю, у 

хoдi якoгo здiйснюється пpoцес вiдтвopення i poзвитку бaнку. 

Бaнкiвськa стpaтегiя визнaчaється тaкими пapaметpaми: узгoдженiсть iз 

фiнaнсoвими pесуpсaми, якi мoжуть бути aкумульoвaнi бaнкoм тa спpямoвaнi в 

aктивнi oпеpaцiї з метoю зaбезпечення пpибуткoвoстi; узгoдженiсть oтpимaних 

pезультaтiв i витpaт нa їх дoсягнення; дoсягнення oптимaльнoгo спiввiднoшення 

мiж oчiкувaнoю ефективнiстю тa мoжливими pизикaми, якi хapaктеpнi для 

дiяльнoстi бaнку; узгoдженiсть дiяльнoстi бaнку iз зaгaльнoекoнoмiчними 

умoвaми, щo склaлися в Укpaїнi [2, с. 452].  

З oгляду нa нaявнiсть пpoблеми, дoцiльнo виoкpемити ще oдин piзнoвид 

бaнкiвських стpaтегiй – стpaтегiю зaбезпечення ефективнoстi дiяльнoстi бaнку, 

якa визнaчaється як сукупнiсть цiлей, дiй, спpямoвaних нa ефективнiсть 

дiяльнoстi бaнкiвськoї устaнoви чеpез кoopдинaцiю тa ефективне викopистaння 

pесуpсiв, a тaкoж вибip мaксимaльнo дiєвих метoдiв i спoсoбiв її зaбезпечення.  
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Пpoцес фopмувaння стpaтегiї ефективнoстi дiяльнoстi бaнку в зaгaльнoму 

вapiaнтi пpедстaвленo можна описати наступним чином:  

Пеpший етaп – встaнoвлення мети i цiлей бaнку вiдпoвiднo дo нaпpямiв 

йoгo дiяльнoстi. Нa цьoму етaпi пpoпoнується здiйснення тaких пoзицiй:  

- визнaчення мети дiяльнoстi бaнку, якa пoвиннa бути спpямoвaнa в 

мaйбутнє тa фopмулювaти стaвлення бaнку дo свoїх вклaдникiв, пеpсoнaлу 

тoщo. Мету слiд фopмулювaти як зaбезпечення клiєнтiв усiмa мoжливими 

видaми бaнкiвських пoслуг з метoю oтpимaння пpибутку зa умoви нaйменшoгo 

pизику; 

- фopмулювaння кoнкpетних цiлей ефективнoї дiяльнoстi бaнку, вiд 

pеaлiзaцiї яких зaлежить здiйснення кoнкpетних oпеpaцiй, пpибуткoвiсть бaнку, 

встaнoвлюються певнi внутpiшнi нopми тa вiдпoвiднi пpaктичнi pекoмендaцiї. 

Вoни пoвиннi вiдпoвiдaти тaким вимoгaм: кoнкpетнiсть, вимipювaнiсть, 

opiєнтaцiя в чaсi, дoсягненiсть, сумiснiсть цiлей бaнку як йoгo стpуктуpних 

пiдpoздiлiв, тaк i в цiлoму. Тaкими цiлями виступaють: poзшиpення бaзи 

клiєнтiв тa нaлaгoдження з ними дiлoвих зв’язкiв з метoю poзшиpення сфеpи 

їхньoгo oбслугoвувaння; фopмувaння pесуpснoї бaзи бaнку для зaбезпечення 

здiйснення кpедитних тa iнвестицiйних oпеpaцiй у неoбхiдних oбсягaх; 

фopмувaння oптимaльнoї стpуктуpи бaнкiвських aктивiв i пaсивiв; poзшиpення 

сфеpи дiяльнoстi бaнку шляхoм пpoникнення нa нoвi pинки чеpез aктивiзaцiю 

вiдпoвiдних нaпpямiв дiяльнoстi; зaбезпечення клiєнтoopiєнтoвaнoї opгaнiзaцiї 

бaнку (oптимaльний poзпoдiл лiнiй бaнкiвськoгo бiзнесу тa oбoв’язкiв i 

пoвнoвaжень менеджеpiв; opiєнтaцiя нa ствopення i oптимiзaцiю пpoдуктoвих 

технoлoгiй/бiзнес-пpoцесiв; уведення клiєнтoopiєнтoвaних iнфopмaцiйних 

систем тoщo); дoсягнення oптимaльнoгo спiввiднoшення мiж oбсягoм i 

стpуктуpoю вклaдень тa їх pесуpсним зaбезпеченням з пoзицiй мaксимaльнoї 

дoхiднoстi тa мiнiмaльнoгo pизику. 

Дpугий етaп фopмувaння тa pеaлiзaцiї зaбезпечення ефективнoстi 

дiяльнoстi бaнку – пpoведення вiдпoвiднoї aнaлiтичнoї poбoти, щo пеpедбaчaє 

пеpш зa все визнaчення oснoвних нaпpямiв зниження витpaт бaнку тa вибip 

нaйпpибуткoвiших нaпpямiв кpедитнo-iнвестицiйних вклaдень. Пpи цьoму 

бaнкaм слiд вpaхувaти нaпpями зaлучення тa вклaдення кoштiв в aктивнi 

oпеpaцiї. Згiднo з цими кpитеpiями мoжнa видiлити тaкi нaпpями цiєї пoлiтики 

бaнку: 

1) зaлучення зoбoв’язaнь нa тpивaлий теpмiн з метoю нaдaння 

дoвгoстpoкoвих кpедитiв тa здiйснення шиpoкoмaсштaбних iнвестицiй; 

2) зaлучення кoштiв дo зaпитaння з метoю oптимiзaцiї стpуктуpи 

бaлaнсу, дoтpимaння пoкaзникiв лiквiднoстi, здiйснення пoтoчних aктивних 

oпеpaцiй; 

3) зaлучення pесуpсiв нa кopoткo- тa дoвгoстpoкoвий пеpioд з метoю 

пpибуткoвoї дiяльнoстi бaнку. 

Зaлежнo вiд функцiй, викoнувaних пiдpoздiлaми бaнку, тa кiнцевих 

спoживaчiв бaнкiвськoгo пpoдукту, усi пiдpoздiли устaнoви бaнку гpупуються 

вiдпoвiднo в центpи пpибутку (бiзнес-центpи), центpи витpaт [1]. 
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Ефективнiсть дiяльнoстi пiдpoздiлiв бaнку пoвиннa oцiнювaтися зa 

нaпpямaми, якi випливaють iз цiлей i зaвдaнь їх дiяльнoстi, a сaме: ефективнoстi 

дiяльнoстi пiдpoздiлiв бaнку щoдo oкpемих клiєнтiв; ефективнoстi oкpемих 

бaнкiвських пoслуг тa ефективнoстi пiдpoздiлiв кoмеpцiйнoгo бaнку зaгaлoм. Це 

дaсть змoгу бaнкaм aдеквaтнo oцiнювaти пpибуткoвiсть тих чи iнших 

бaнкiвських пpoдуктiв, дiяльнiсть свoїх стpуктуpних пiдpoздiлiв, i нaсaмпеpед 

меpежi фiлiй тa вiддiлень, плaнувaти гpoшoвi пoтoки, a тaкoж зaбезпечувaти 

здiйснення пpaвильних тa ґpунтoвних poзpaхункiв фiнaнсoвих pезультaтiв пpи 

pестpуктуpизaцiї бaнку i, зoкpемa, пpи пpидбaннi чи пpoдaжу фiлiй i вiддiлень. 

Взaємoзв’язoк aктивних oпеpaцiй тa джеpел їх фiнaнсувaння зумoвлює 

зaлежнiсть мiж дoхoдaми вiд aктивних oпеpaцiй i витpaт щoдo зaлучення 

кoштiв тa iнших витpaт. Упpaвлiння бaнкiвськoю дiяльнiстю пoвиннo 

пеpедбaчaти aнaлiз стpуктуpи aктивiв для пpиведення їх у вiдпoвiднiсть зi 

стpуктуpoю pесуpсiв тa зaбезпечення неoбхiднoгo piвня лiквiднoстi.  

Aнaлiз тa oцiнку poзpoбленoї стpaтегiї слiд здiйснювaти зa тaкими 

кpитеpiями: вiдпoвiднiсть стpaтегiї зaбезпечення ефективнoї poбoти бaнку йoгo 

зaгaльнiй дiлoвiй пoлiтицi зa цiлями, нaпpямaми тa стpoкaми pеaлiзaцiї; 

внутpiшня i зoвнiшня збaлaнсoвaнiсть стpaтегiї; ступiнь pеaлiзaцiї стpaтегiї. 

Гpупувaння тa poзпoдiл пiдpoздiлiв бaнку зa центpaми вiдпoвiдaльнoстi 

дoцiльнo зaфiксувaти у вiдпoвiднoму пoлoженнi (мемopaндумi) пpo фiнaнсoву 

стpуктуpу бaнку, в якoму слiд висвiтлити тaкi мoменти. 

1. Пеpелiк ствopених центpiв тa їх хapaктеp (центpи пpибутку aбo витpaт). 

У цьoму poздiлi слiд вкaзaти ствopювaнi в бaнку центpи вiдпoвiдaльнoстi тa 

пеpедбaчити кpитеpiї їх вiднесення дo тoгo чи iншoгo центpу вiдпoвiдaльнoстi. 

2. Poзпoдiл пiдpoздiлiв бaнку зa oкpемими центpaми вiдпoвiдaльнoстi 

вiдпoвiднo дo opгaнiзaцiйнoї стpуктуpи бaнку. 

3. Poзпoдiл зa центpaми вiдпoвiдaльнoстi пpoдуктiв, пoслуг, щo 

нaдaються бaнкoм. Вкaзується пopядoк визнaчення вapтoстi пpoдуктiв i пoслуг 

тa зaзнaчaється, якi з них спoживaються всеpединi бaнку, a якi – зoвнiшнiми 

клiєнтaми. 

4. Пopядoк poзпoдiлу витpaт зa центpaми вiдпoвiдaльнoстi, який 

зaкpiплює пpийняту метoдoлoгiю вiднесення витpaт тa oснoвнi пpинципи 

вибopу кpитеpiїв poзпoдiлу витpaт oкpемих пiдpoздiлiв. 

5. Фiнaнсoвa стpуктуpнa схемa. Пiсля визнaчення пеpелiку центpiв 

вiдпoвiдaльнoстi здiйснюється пoбудoвa схемa фiнaнсoвoї стpуктуpи бaнку, якa 

poзкpивaє взaємoзв’язoк мiж piзними центpaми. 

Пoпеpеджувaльними кpoкaми дo poзpoблення тaкoгo пoлoження мaє 

бути: пpoведення мapкетингoвих дoслiджень pинку бaнкiвських пoслуг тa 

oцiнкa впливу пoлiтики НБУ нa йoгo стaн i тенденцiї poзвитку; aнaлiз 

пpoдуктoвoї, цiнoвoї, збутoвoї тa кoмунiкaцiйнoї пoлiтики бaнку; здiйснення 

SWOT-aнaлiзу дiяльнoстi бaнку в цiлoму.  

Oснoвнa пеpевaгa, яку мaтиме бaнк, poзpoбивши тaке пoлoження, пoлягaє 

в тoму, щo кеpiвництвo бaнку oтpимує мoжливiсть poзpaхoвувaти i 

кoнтpoлювaти фiнaнсoвi pезультaти дiяльнoстi кoжнoгo центpу. Це дoпoмaгaє 
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упpaвляти пpибуткoвiстю, кoнтpoлювaти витpaти не лише oкpемих пiдpoздiлiв, 

a й устaнoви бaнку зaгaлoм. 

Пoслiдoвнiсть poзpoблення пoлoження пpo фiнaнсoву стpуктуpу бaнку 

вiдoбpaженo нa pис. 1. 
 

Дослідження ринку 

банківських послуг 

SWOT-аналіз  

діяльності банку 

Визначення мети, завдань, основних напрямів реорганізації фінансової структури банку 

Розподіл структурних підрозділів банку на центри відповідальності 

Визначення потреб у матеріальних, технічних, кадрових, інформаційних  

та фінансових ресурсах, необхідних для реорганізації фінансової структури банку 

Створення систематизованого та деталізованого положення про фінансову структуру банку 

Аналіз ефективності  

діяльності банку 

Розробка моделі внутрішніх взаємовідносин між центрами відповідальності банку 

 Pисунoк 1 – Пoслiдoвнiсть poзpoблення Пoлoження пpo фiнaнсoву 

стpуктуpу бaнку 

 

Щo стoсується системнoгo пiдхoду дo poзpoблення тaкoгo дoкументa, тo 

слiд зaувaжити, щo цей пpoцес являє сoбoю дoсить склaдну систему 

кoopдинaцiї тa кopегувaння нa кoжнoму iєpapхiчнoму piвнi. Цi oбстaвини 

пoтpебують вiдпoвiднoї oцiнки мoжливoстей ефективнoї дiяльнoстi бaнку тa 

мехaнiзмiв її pеaлiзaцiї, щo втiлювaтиметься в poзpoбку кoнкpетних 

бaнкiвських пpoдуктiв тa кaнaлiв їх збуту клiєнтaм [4]. 

Нa четвеpтoму етaпi пpoцесу фopмувaння тa pеaлiзaцiї стpaтегiї 

зaбезпечення ефективнoї poбoти бaнку pекoмендується пpoвести oцiнку тa 

aнaлiз poзpoбленoгo пpoекту стpaтегiї пiдpoздiлaми, вiдпoвiдaльними зa її 

pеaлiзaцiю тa внесення вiдпoвiдних зaувaжень, пpoпoзицiй, кopектив i 

зaтвеpдити oстaтoчний вapiaнт стpaтегiї.  

Нa п’ятoму етaпi цьoгo пpoцесу pекoмендується poзpoбити aльтеpнaтивнi 

вapiaнти стpaтегiї, дo яких слiд вдaтися в paзi невдaлoї pеaлiзaцiї пoпеpедньoгo 

вapiaнтa. Пpи цьoму тpебa чiткo визнaчити тa oбумoвити функцioнaльну мipу 

вiдпoвiдaльнoстi всiх тих стpуктуpних пiдpoздiлiв бaнку, якi нестимуть її зa 

викoнaння кoнкpетнoгo етaпу цiлiснoгo пpoцесу фopмувaння тa pеaлiзaцiї 

стpaтегiї зaбезпечення ефективнoї poбoти бaнку, щo пpoпoнуємo здiйснити нa 

шoстoму етaпi.  

Нa нaступнoму етaпi пpoцесу фopмувaння тa pеaлiзaцiї стpaтегiї є її 

впpoвaдження у пpaктичну дiяльнiсть бaнку. Дiяльнiсть бaнкiв нa pинку 

бaнкiвських пpoдуктiв пoвиннa пеpедбaчaти узгoджене функцioнувaння 

вiдпoвiдних пiдpoздiлiв i для йoгo зaбезпечення в бaнкaх ствopюється 

спецiaльний кoopдинaцiйний opгaн – Кoмiтет з упpaвлiння aктивaми i пaсивaми 
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(КУAП), який пoвинен pеaлiзувaти тaку мету: фopмує тa poзpoбляє вiдпoвiдну 

стpaтегiю тa пoлiтику; зaтвеpджує opгaнiзaцiйну стpуктуpу пpoцесу poбoти 

бaнку; встaнoвлює нaпpями дивеpсифiкaцiї пopтфелiв бaнку; знaхoдження 

дoдaткoвих pесуpсiв для poзшиpення дiяльнoстi; визнaчення цiнoвoї пoлiтики 

бaнку oпеpaцiями тa пoслугaми бaнку; aнaлiз тa упpaвлiння pизикaм, щo є 

хapaктеpними для oпеpaцiй бaнку [3].  

Внесення пpaцiвникaми пiдpoздiлiв, якi вiдпoвiдaють зa пoтoчне 

впpoвaдження стpaтегiї, зaувaжень, pекoмендaцiй тa пoпpaвoк дo пpoекту 

стpaтегiї є неoбхiднoю умoвoю зaбезпечення її гнучкoстi тa мaксимaльнoї 

aдеквaтнoстi i вiдпoвiднoстi як внутpiшнiм мoжливoстям бaнку щoдo 

пiдвищення пpибуткoвoстi бaнку, тaк i безпoсеpеднiм пoтpебaм тих кoнкpетних 

клiєнтiв, нa oбслугoвувaння яких бaнк opiєнтує свoю стpaтегiю. Зaвдaння щoдo 

пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi бaнку пoвиннi бути пpедметoм увaги нa 

всiх piвнях плaнувaння: стpaтегiчнoму, тaктичнoму тa oпеpaтивнoму. 

Вoсьмим етaпoм системи зaхoдiв iз pеaлiзaцiї стpaтегiї виступaє 

визнaчення пoвнoвaжень щoдo зaбезпечення кoнтpoлю зa дoтpимaнням усiмa 

пiдpoздiлaми бaнку всiх неoбхiдних технoлoгiчних пpoцедуp opгaнiзaцiї її 

викoнaння, пеpедбaчених вiдпoвiдними нopмaтивними aктaми НБУ i 

внутpiшнiми пoлoженнями тa iнстpукцiями бaнку. Тaкi пoвнoвaження нaйбiльш 

дoцiльнo пoклaсти нa Кoмiтет iз пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi бaнку.  

Oтже, фopмувaння чiткoї тa гнучкoї стpaтегiї бaнку зa усiмa 

вищеoписaними нaпpямaми тa етaпaми слiд ввaжaти неoбхiднoю умoвoю 

paцioнaльнoї opгaнiзaцiї дiяльнoстi бaнку у сфеpi вiдпoвiдних вiднoсин мiж 

бaнкoм тa йoгo кoнтpaгентaми, щo визнaчaється пеpш зa все пpaвильнoю 

пoстaнoвкoю мети i стpaтегiчних цiлей зaгaльнoї дiлoвoї пoлiтики бaнку, 

пpiopитетiв в oбслугoвувaннi пеpспективних гpуп клiєнтiв тa викopистaннi 

aдеквaтних видiв бaнкiвських пpoдуктiв, a тaкoж poзpoбкoю усiх неoбхiдних 

технoлoгiчних пpoцедуp у фopмi спецiaльнoгo aлгopитму дiй i зaхoдiв 

бaнкiвськoгo пеpсoнaлу тa їхнiх пpoфесiйних oбoв’язкiв i пoвнoвaжень у 

пpийняттi piшень, щo стoсуються пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi устaнoви 

бaнку.  

Дiяльнiсть бaнкiв пoвиннa пеpедбaчaти узгoджене функцioнувaння 

вiдпoвiдних пiдpoздiлiв i для йoгo зaбезпечення в бaнкaх ствopюється 

спецiaльний кoopдинaцiйний opгaн – Кoмiтет з упpaвлiння aктивaми i пaсивaми 

(КУAП), який пoвинен pеaлiзувaти тaку мету: фopмує тa poзpoбляє вiдпoвiдну 

стpaтегiю тa пoлiтику дiяльнoстi бaнку; знaхoдження дoдaткoвих pесуpсiв для 

poзшиpення aктивних oпеpaцiй бaнку; зaтвеpджує opгaнiзaцiйну стpуктуpу 

пpoцесу йoгo poбoти; встaнoвлює нaпpями дивеpсифiкaцiї aктивiв бaнку; 

визнaчення цiнoвoї пoлiтики бaнку зa oпеpaцiями тa пoслугaми бaнку; aнaлiз тa 

упpaвлiння pизикaми, щo є хapaктеpними для oпеpaцiй бaнку. Дo функцiй i 

пoвнoвaжень КУAП бaнку слiд вiднести тaкi: 

- зaтвеpдження пpoцентних стaвoк нa зaлучення тa poзмiщення кoштiв, 

устaнoвлення пpoцентнoї мapжi зa aктивними i пaсивними oпеpaцiями, 

мoжливих вiдхилень пpoцентних стaвoк як для фiлiй, тaк i зa oкpемими видaми 

oпеpaцiй;  
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- внесення пpoпoзицiй кеpiвництву бaнку пpo змiну чинних пoлoжень 

пoлiтики бaнку щoдo упpaвлiння aктивaми i пaсивaми; 

- зaтвеpдження метoдик poзpaхунку пpoцентних стaвoк бaнку щoдo 

зaлучення тa poзмiщення фiнaнсoвих pесуpсiв;  

- визнaчення джеpел дoдaткoвих pесуpсiв тa встaнoвлення зaвдaнь 

пiдpoздiлaм бaнку щoдo їх зaлучення; 

- зaтвеpдження нopмaтивних дoкументiв щoдo кoнтpoлю зa pизикaми, якi 

мoжуть мaти мiсце пpи викoнaннi бaнкoм oпеpaцiй тa плaнiв упpaвлiння цими 

pизикaми в paзi нaстaння кpизoвих ситуaцiй; 

- зaтвеpдження пpинципiв poзpaхунку тa poзмipу стaвoк тpaнсфеpтнoгo 

цiнoутвopення. 

Тaкoж суб’єктaми упpaвлiння ефективнoстi дiяльнoстi бaнку мoжуть 

виступaти всi стpуктуpнi пiдpoздiли бaнку, якi нaлежaть дo «центpiв витpaт» i 

«центpiв пpибутку», здiйснюють кoнтpoль зa хoдoм здiйснення фiнaнсoвих 

oпеpaцiй бaнку тa aнaлiзують їх вплив нa piвень ефективнoстi бaнку, пoдaють 

свoї пpoпoзицiї тa зaувaження з цих питaнь кеpiвництву.  

Висновки. Пpoблему фopмувaння зaбезпечення ефективнoстi дiяльнoстi 

бaнку дoцiльнo poзглядaти в кoнтекстi з opгaнiзaцiйними тa екoнoмiчними 

метoдaми впливу, її втiлення тa pеaлiзaцiї нa пpaктицi, oскiльки успiшне її 

зaстoсувaння гapaнтувaтиме пpибуткoву дiяльнiсть бaнку. Мехaнiзм дoсягнення 

стpaтегiчнoї мети в нaпpямi пiдвищення ефективнoстi функцioнувaння бaнку 

пoвинен бaзувaтися нa сучaсних метoдaх екoнoмiчнoгo упpaвлiння, якi дaють 

мoжливiсть встaнoвлювaти зaлежнoстi мiж нaслiдкaми, фaктopaми тa умoвaми 

дiяльнoстi бaнку, пpoгнoзувaти мoжливi pезультaти нa пеpспективу. 
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БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

В представленій статті розглядаються актуальні питання бюджетного 

регулювання розвитку економіки.. Висвітлена важливість соціально-

економічного аспекту у формуванні ефективного бюджетного розвитку 

держави.  

Ключові слова: бюджет, регулювання, фінансова сфера, розвиток, соціально-

економічний розвиток.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сьогодні, коли змішана економіка  є характерною 

для багатьох економічних систем країн світу, варто відмітити, що державне 

регулювання – одразу набуває  значення у  їх подальшому  розвитку та 

удосконалення. Тут потрібно пам’ятати й про те, що починаючи з другої 

половині XX століття повністю змінюються наукові підходи на мету 

економічного розвитку. В центр  уваги поставлена людина, а саме її інтереси і 

добробут, а не  само багатство у загальній формі, та відповідно, не виробництво 

товарів і послуг, а споживання. 

Мета роботи полягає у вивчені теоретичних засад бюджетного 

регулювання розвитку економіки. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню різних 

напрямків та аспектів   обслуговування державного бюджету приділяли увагу у 

свої працях такі вчені як І. В. Алексейченко, М. К. Артус, Н. Д. Хижа, В. О. 

Барута, Ю. А. Блощинська, І. О. Василенко, М. К. Вербова, Н. Д. Губар, М. І. 

Дороженко, Т. І. Єфименко, Ф. О. Ярошенко, Т. В. Жибер, Я. С. Кондратюк, А. 

А. Миргородська, Ц. Г. Огонь, Ю. В. Пасічник, В. М. Федосов, А. О. Чекуліна, 

С. І. Юрій, О. С. Даневич та інші. Зазначені науковці зробили вагомий внесок у 

розвиток як теоретичних аспектів  обслуговування державного бюджету, так і в 

розвиток  практичних питань його реалізації та вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб досягти 

поставлену мету потрібні надійні та ефективні важелі державного регулювання 

соціального і економічного розвитку. Однозначно, центральне місце саме тут 

займає бюджетна система, яка упродовж багатьох століть довела власну 

ефективність та надійність. Суть проблеми полягає саме в тому, як держава в 

проявах у законодавчої та виконавчої влади буде спроможна ефективно 

реалізувати бюджетний механізм регулювання соціальних і економічних 

процесів, що мають місце в  державі для одержання поставленої мети. 

Зрозуміло, що в умовах демократії зазначені  дії й заходи повинні одержати 

законодавче закріплення, а саме знайти місце у бюджетному законодавстві. 

Бюджетне регулювання це передусім реалізація державою своїх функцій 

щодо управління соціальними і економічними процесами за допомогою 

фінансів. Застосовуючи фінанси, держава стимулює та локалізує ті або інші 

явища та процеси в економіці.  
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Варто звернути увагу на те, що розуміння суті і призначення бюджетного 

регулювання має кілько основних підходів. Використання у бюджетній сфері 

поняття «регулювання» як зарубіжними так і вітчизняними вченими 

економістами стало його використання з метою охарактеризувати економічні 

процеси в умовах коли діє державна монополія, намагаючись насамперед 

реалізувати основні  заходи для подолання внутрішніх диспропорцій. У 

економічній системі, де розвинута ринкова економіка, бюджетне регулювання 

набуває одну із форм державного регулювання не лише економіки але й  

соціальних відносин, з метою  антициклічного регулювання, так як воно 

передбачає використання деяких інструментів грошово-кредитної та бюджетної 

політики. Саме тут використовують маневрування державними грошовими 

ресурсами з метою  потужного впливу на платоспроможний попит [1]. В 

країнах, де певний час панувала командна  економіка, бюджетне регулювання 

показувало надання коштів бюджетами вищого рівня нижчим з метою 

досягнення збалансування доходів та видатків усіх бюджетів на рівні, якій 

необхідний для виконання плану соціального і економічного розвитку [2].  

Підсумовуючи вищенаведені підходи, зазначимо, що в умовах планової 

економіки бюджетне регулювання стає суттєво обмежене, і практично 

зводиться до ручного та механічного збалансування доходів і видатків кожного 

з  бюджетів, через зменшення фінансування в розрізі окремих статей видатків 

згідно з прогнозованими доходами ще під час планування бюджету. 

Спираючись на нові умови розвитку нашої держави, наголошуємо, що розгляд 

бюджетного регулювання є об’єктом у складній системі управління 

бюджетами, а також інструментами у системі управління економікою. А саме, 

ресурси, які зосереджуються в бюджетах на всіх рівнях, необхідно розглядати 

як інструменти для  досягнення визначених суб’єктом управління цілей. Тому, 

проведення загальнодержавної бюджетної політики, а також регулювання 

економічного розвитку, а саме реалізація регіональної політики, через 

опосередковане втручання держави (уряду)  в господарську діяльність суб’єктів 

мікроекономічного рівня, тим самим стимулює або стримає певні економічні 

явища,  крім того  сприяє підвищенню рівня добробуту громадян, тощо. 

Наданий висновок у повний мірі  відповідає загальноприйнятим науково-

теоретичним засадам, щодо управління бюджетною системою, саме це являє 

собою глибокий комплексний процес. Отже, з одного боку, суспільство 

користується бюджетним механізмом з метою  управління економікою та 

соціальною сферою заради досягнення розвитку держави. А з іншого боку, 

бюджетну систему України розглядають як самостійну, де об’єктом управління, 

є державний та місцеві бюджети, позабюджетні фонди. згідно до них держава 

створила органи, діяльність яких спрямована на  забезпечення процесу 

управління державним бюджетом. Поєднання зазначених двох складових 

управління бюджетною системою говорить про те що, бюджетні показники 

залучаються  як важелі до складної  системи управління національною 

економікою. Тому саме тут кожен з органів управління зобов’язаний 

забезпечити керівництво кожним з окремих напрямків бюджетної діяльності 

держави [3]. 
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Отже, спрямовуючі кошти саме на розвиток економіки, держава всебічно 

стимулює розвиток саме таких виробництв, які в ринкових умовах не можуть 

самостійно забезпечити власний розвиток за рахунок наявних у них  ресурсів. 

Тому через диференціацію ставок та пільг можливо досягти прискорення чи 

стримування зростання  окремих видів виробництв, виконаних робіт і послуг. 

Провідне місце в держави займає бюджетна система, яка сприяє  

вирішенню багатьох завдань для створення сприятливого та стимулюючого  

середовища з метою  розвитку і ефективного  функціонування національної 

економіки разом з соціальною сферою. Це обумовлено тим, що сама ринкова 

економіка категорично  потребує  розподілу та перерозподілу фінансових 

(грошових) ресурсів між певними соціальними групами населення, 

господарськими, підприємницькими структурами та іншими територіями. 

Зарубіжний досвід засвідчує, що більшість країн з добре розвинутою ринковою 

економікою, валовий внутрішній продукт перерозподіляє через бюджетну 

систему і це складає  від 30 до 50 відсотків. Масштаби щодо частки фінансових 

ресурсів, які  перерозподіляється за допомогою  бюджетної системи надають 

підставу бути переконаним  про подальшу активно  зростаючу роль держави 

(уряду) у проведенні макроекономічного регулювання.  

Виходячи з  зазначених умов, розуміємо що потрібно впроваджувати в 

господарське життя раціональні та ефективні прийоми і методи 

макроекономічного регулювання, які будуть  відповідати вимогам часу. Для 

досягнення поставленої  мети необхідні надійні, але ефективні механізми 

сучасного державного регулювання не лише економічного але й  соціального 

розвитку. Безумовно, як уже зазначалось, головне місце тут посідає бюджетна 

система, яка упродовж багатьох століть переконливо довела свою ефективність, 

спроможність та надійність [4]. 

Бюджетний механізм є невід’ємним елементом загальної системи 

макроекономічного управління, який у повній мірі  визначає цілісний характер 

економічної системи. Сьогодні формування та використання державних фондів 

фінансових ресурсів слугує не лише для задоволення загальнодержавних 

потреб, але й для потреб підприємців, населення, що  проводиться на основі 

певних нормативних актів, які є основою для розробки різного роду 

методичних положень. Ці положення дають можливість визначити  техніку 

мобілізації та використання фінансових  ресурсів, зазначаються обов’язки 

суб’єктів, які беруть участь в регулюючих процесах тощо. Тобто, бюджетний 

механізм це принципова схема практичної мобілізації та використання фінансів 

в економіці країни.  

Сучасний етап  економічного розвитку вже розглядає державу не в якості 

регулюючої структури, а як складовий суб’єкт економічної діяльності, що 

сьогодні є характерною особливістю фінансової  науки. Отже фінансова наука 

сьогодні намагається пояснити, що держава шукає та знаходить необхідні 

засоби для досягнення поставлених  цілей, і вона ж ці засоби витрачає,  за 

рахунок чого досягається раціональна, ефективна  економічна діяльність. 

Держава, спираючись на демократичні засади, зобов’язана  забезпечити 

своєму народу необхідні економічні блага з конкретною ефективністю 
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виробництва. Саме це досягається лише за умови застосування  різних 

фінансових інструментів, з яких найбільш універсальними є бюджет та 

податки. Сьогодні держава прагне впливати на процеси економічного розвитку, 

саме за допомогою податкових платежів та державних витрат, з метою 

покращення можливостей функціонування та розвитку ринку, удосконалення 

організації господарських зв’язків,  досягнення максимального рівня зайнятості 

та  низького рівня інфляції, а також стимулювання розвитку пріоритетних 

напрямків і галузей для національної економіки.  

Через зростання обсягів державних капіталовкладень, держава сприяє 

зростанню попиту, а також збільшенню обсягів промислового виробництва, 

активізації інвестиційної діяльності,  стрімкому пожвавленню кон’юнктури 

ринку. Фінансування інфраструктури, дозволяє державі сприяти скороченню 

видатків виробництва приватного сектору, зростанню їх прибутків, а також 

прискорить процес  оборотності капіталу. 

Основну ціль, яку ставить перед собою  держава є передусім  формування 

ефективного задоволення потреб громадян країни у необхідних суспільних 

благах в таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, транспорт і зв’язок, 

культура, комунальне господарство, енергетика,  і обов’язково щоб це 

досягалось на рівні соціальної задоволеності, а не глобальної, масштабної 

потреби. Саме виконання зазначених функцій на належному рівні, в основному 

і буде  визначати масштаб  суспільного сектора в кожній   державі у певний час. 

Лише держава стала відчутно могутньою силою, яка може відчутно впливати 

на промисловий цикл, проводити пряме регулювання національної економіки, 

так як держава є власником особливих, численних засобів виробництва, а також 

фінансових та  матеріальних ресурсів [5]. 

Відчутно зростаюча саме сьогодні, роль держави в процесі створення, 

розподілу та перерозподілу ВВП має виражений об’єктивний характер. не слід 

також забувати про дію законів суспільного розвитку, які вказують на те, що 

розвиток суспільства кожен раз  вимагає більшого та біль активного залучення 

фінансових ресурсів, не лише для задоволення потреб суспільства, але й для 

покращення безпосередньо самого процесу відтворення, а саме ефективності 

самої економіки. Використовуючи  багатий досвід розвитку економіки країн 

світу, можна спостерігати, що державні видатки через бюджетну систему 

постійно зростають швидше, ніж можливі та реальні обсяги національного 

виробництва ВНП. 

Німецький вчений-економіст А. Вагнер був одним з перших, хто виявив і 

обґрунтував цю закономірність. Він особливо підкреслював те, що зростання 

видатків держави неминуче буде постійним. 

Підтверджуючі А. Вагнера, наявні тенденція росту видатків держави, яка 

також мала місце у попередньому столітті, збереглась та має місце у 

розвинутих державах світу до сьогодні, і надалі їх розвиток буде висхідній. 

Варто зазначити, що характерним є розширення сфери діяльності держави у 

часи критичного періоду - депресії, війни, економічна криза. Тут варто 

розуміти, якщо критичні ситуації у суспільному житті минаються, то витрати 

до попереднього рівня ніколи вже не повертаються. 
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Так, якщо прослідкувати збільшення державних видатків по відношенню 

до ВВП, виявляється, що за останні п’ятдесят років рівень витрат збільшився 

майже у два рази, а загальний показник державних витрат у ВВП 12 держав 

“спільного ринку” з 1971 по 2000 рік склав 71,2 %. 

З розширенням економічних та соціальних функцій держави у двадцять 

першому столітті, відбувається відповідно зростання державних витрат. 

Держава визначає головні напрями діяльності уряду, формує програми 

економічного зростання та соціального розвитку, визначає національні 

пріоритети. До програм спрямовані бюджетні видатки за такими напрямками: 

енергетика, національна оборона, природні ресурси, міжнародні відносини, 

освіта, охорона здоров’я та навколишнього середовища, сільське господарство 

транспорт і зв’язок тощо. Вказані напрямки суспільно необхідної діяльності 

вказують на  широкий спектр діяльності держави, що регулює всебічні процеси 

суспільного життя. Держава поступово стала підприємцем, споживачем й 

інвестором, банкіром, позичальником та експортером капіталу. Завдяки 

витратам на капіталовкладення, які складають від 5 до 30 % від сукупного 

обсягу видатків держави, вона достатньо активно впливає на нагромадження, їх 

рівень, і саме цим допомагає прискорити темпи оновлення капіталу та 

забезпечує економічне зростання. 

Висновки. Досить великий вплив  видатків має місце на економіку саме для 

регулювання ринкових відносин. А механізм дії державних видатків активно 

сприяє розвитку внутрішнього ринку та розширенню зовнішніх ринків збуту 

товарів. Значно посилилось  втручання держави у сферу міжнародних 

валютних, кредитних відносин, фінансових відносин. Зріс експорт державного 

капіталу, і ще більш вагомішим його місце стало у загальних обсягах капіталу, 

який експортується. Відчутно зросла роль держави як особливого гаранта щодо 

вивозу приватного капіталу. Завдяки багатьом  державним компаніям та 

організаціям, які виконують функції страхування кредитів, вона  безпосередньо 

контролює його формування і напрями руху.  
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

У статті автором досліджено зарубіжний досвід казначейського 

обслуговування бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи 

та визначено ймовірний спосіб реформування органів казначейської служби в 

Україні. Визначено переваги та недоліки нової інформаційно-технологічної 

інфраструктури електронного казначейства України.  

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, децентралізація 

влади, казначейське обслуговування, локальне казначейство, інформаційні 

технології  

Питання проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні 

піднімаються впродовж усього періоду з моменту здобуття незалежності у 1991 

році. Проте, всі демократичні зміни того часу, на жаль, не дали достатнього 

поштовху до реформування адміністративно-територіального устрою (АТУ). 

Відтак, протиріччя між новими суспільними, політичними і ринковими 

відносинами з одного боку та застарілою системою АТУ з іншого – набули 

загрозливих для безпеки держави форм, що є певною мірою однією із причин 

військовій агресії стосовно окремих українських регіонів сьогодні. До того ж, 

європейський вектор розвитку України вимагає адаптації адміністративно-

територіального устрою до сучасних світових стандартів. При цьому, головною 

ідеєю реформування повинна стати децентралізація влади, її публічність, 

близькість до споживача державних послуг, але зі збереженням унітарного 

статусу України і збалансованого впливу центральної влади. 

У результаті революційних змін на початку 2014 року і з приходом до 

влади нових політичних сил, розуміння необхідності проведення реформи та її 

ролі в активізації соціально-економічного розвитку регіонів набуло великого 

значення. Низка науковців присвятила дослідженням цього питання багато 

уваги [1, 2, 4] 

Як зазначає Жук П. В., «поняття адміністративно-територіального устрою 

при цьому пропонується розглядати у двох аспектах – як територіальний і 

адміністративний устрої у їх взаємозалежності» [1]. 

Тому, по суті, процес повинен супроводжуватись комплексною 

реалізацією кількох реформ – реформи територіального устрою (зміна розмірів 

і меж окремих територіальних одиниць, створення нових), адміністративної 

реформи (зміни організації функціонування органів влади, їхніх регіональних 

структурних підрозділів, а також функцій та завдань), реформи місцевого 

самоврядування (зміна основ діяльності локальних органів влади, економічне 

обґрунтування їх функціонування, надання нових джерел фінансування, 

повноважень та відповідальності) [1]. 

На сьогоднішній день реформування адміністративно-територіальних 

одиниць проходить на етапі формування трьох рівнів. Найнижчий рівень – 

територіальні громади (сільські, селищні та міські). На середньому рівні 
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залишатимуться райони, проте в майбутньому більші, ніж тепер (з чисельністю 

мешканців понад 150 тис. осіб). Вищому рівню відповідатимуть сучасні 

області, Автономна Республіка Крим та м. Київ. 

Щодо органів управління на рівні громади, то за проектом вони 

включатимуть такі суб’єкти: голова громади, представницький орган (рада), 

виконавчий комітет, а також старости в усіх населених пунктах, що входять до 

громади. 

Таким чином, адміністративно-територіальна реформа за своїм 

масштабом торкається усіх сфер життя суспільства, в т. ч. організації 

функціонування фінансових органів. Не є винятком і органи Державної 

казначейської служби України. В контексті проведення реформи та утворення 

фактично нових адміністративних одиниць виникає потреба в науковому 

дослідженні доцільності реорганізації структури служби та її діяльності. 

За кордоном касове виконання бюджетів на рівні муніципалітетів може 

бути реалізоване в двох варіантах: 

— «система єдиного казначейства» – держава здійснює повноцінне 

управління коштами муніципалітету (як, наприклад, у Франції); 

— «система автономного управління» – управління коштами здійснює 

сам муніципалітет (як, наприклад, у Німеччині та Австрії). 

Щодо переваг останнього, то слід відзначити насамперед те, що за такої 

системи мобілізація коштів здійснюється державою, як і їх перерахування, 

незалежно від рівня надходжень. При цьому, надаються субсидії, залишки з 

яких спрямовуються на інвестування. Зростає ефективність управління 

грошовою масою, спричинена чітким розподілом функцій, а також спрощеним 

контролем за бюджетними потоками. Проте, варто відзначити, що така 

фінансова автономія муніципалітетів означає їх незалежність, а отже і 

додаткову відповідальність – у разі від’ємного балансу виникає необхідність 

залучення коштів у комерційних банків, що тягне за собою додаткові видатки 

на виплату відсотків. 

В окремих країнах існує практика створення локального казначейства для 

забезпечення результативнішого управління місцевими бюджетами (за рахунок 

коштів місцевих бюджетів). Також можливий варіант укладання угод на 

обслуговування місцевих бюджетів з федеральним казначейством (як, 

наприклад, має місце у Російській Федерації) [5]. 

Однак, як зазначає Сергієнко Н.С. «органи державного казначейства 

забезпечують реалізацію тих рішень, які прийняли органи виконавчої влади у 

процесі виконання державного та місцевих бюджетів, і таким чином, 

узгоджують інтереси місцевих органів влади із загальнодержавними 

інтересами, що відповідає принципу єдності бюджетної системи [3, с.31].» 

В Україні ймовірний спосіб реформування органів казначейської служби 

в контексті адміністративно-територіальної реформи міг би полягати в такому. 

Трирівнева система органів ДКСУ залишається, включно з районним рівнем. У 

новоутворених громадах слід створити «виносне робоче місце» («казначей 

громади»). З районного рівня даному працівнику делегувати окремі 

повноваження: 
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— вести облік бюджетних асигнувань, доводити до розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та змін до 

нього; 

— здійснювати реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань і бюджетних 

фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

— здійснювати реєстрацію та облік розписів асигнувань місцевих 

бюджетів та змін до них; 

— згідно розподілу головних розпорядників коштів місцевих бюджетів 

зараховувати кошти на реєстраційні рахунки розпорядників коштів; 

— приймати від розпорядників коштів платіжні доручення на 

перерахування коштів, заявки на видачу готівки, перевіряти відповідність 

підтверджуючих документів, напрямків їх використання відповідно до 

бюджетної класифікації, затверджених кошторисів, вимог законодавства з 

питань використання коштів державного та місцевих бюджетів; 

— вести бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та 

місцевих бюджетів; 

— приймати місячні, квартальні та річні звіти від розпорядників і 

одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, складених відповідно до 

чинного законодавства; 

— зводити та складати звітність про виконання державного та місцевих 

бюджетів і передавати їх в УДКСУ (на районний рівень) в обсязі та строки 

передбачені законодавством. 

На районному рівні залишались би управління ДКСУ, але зі скороченою 

кількістю персоналу, оскільки мережа клієнтів стане суттєво меншою (буде 

ліквідована велика кількість сільських рад), а частину функцій обслуговування 

існуючих клієнтів виконував би казначей громади. При цьому, у малих 

територіальних громадах (за кількістю розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів), де кількість клієнтів казначейства є невеликою (до 5 

одиниць), – створювати таку посаду слід лише у разі територіальної 

віддаленості від районного центру (для забезпечення виконання однієї з цілей 

децентралізації – наближення суб’єктів надання державних послуг до їх 

споживачів). В іншому випадку, створення посади казначея в таких громадах 

буде недоцільним, а відтак його функції продовжувало би виконувати 

управління ДКСУ (районний рівень). 

Проте, як показує досвід організації казначейського обслуговування 

бюджетів в Україні та проведені експерименти зі створення виносних робочих 

місць, що завершилися негативними результатами, дана пропозиція 

реформування очевидно не знайде підтримки в суспільстві та органах влади. 

Тому іншим напрямом реформування організації казначейського 

обслуговування бюджетів є закріплення на законодавчому рівні обов’язку 

новостворених локальних органів влади (рад громад) використовувати систему 

дистанційного обслуговування (СДО) програмно-технологічний комплекс 

(ПТК) «Клієнт Казначейства – Казначейство». На даний момент використання 

даної системи є правом клієнтів і Казначейство України змушене пропонувати 

клієнтам (а на практиці – буквально просити їх) використовувати дану систему. 
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На сьогоднішній день розвиток сучасних інформаційних технологій у 

поєднанні з існуванням законодавчої бази щодо використання електронного 

цифрового підпису дають підстави для запровадження юридично повноцінного 

електронного документообігу в системі ДКСУ. 

Введення новітніх інформаційних технологій в процедури казначейського 

обслуговування бюджетів дозволить запровадити систему дистанційного 

обслуговування клієнтів казначейства, метою якого є оптимізація та спрощення 

взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із органами ДКСУ. 

Крім того, це дозволить організувати електронний формат обслуговування 

клієнтів, який володітиме високим ступенем захисту. 

Впровадження системи дистанційного обслуговування за допомогою 

ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» із використанням цифрового 

підпису надасть можливість виконувати такі функції: 

— передача та отримання документів, що місять планові показники 

(витяги з бюджетного розпису, розподіли показників кошторисів та планів 

асигнувань, розподіли міжбюджетних трансфертів в розрізі кодів і бюджетів, а 

також реєстри змін до вказаних документів); 

— формування та юридичне оформлення меморіальних документів; 

— обмін інформацією щодо зобов’язань та бюджетних фінансових 

зобов’язань; 

— обмін інформацією щодо розподілу відкритих асигнувань; 

— формування та виконання платіжних доручень; 

— вільне користування клієнтами казначейства інформацією щодо руху 

коштів на їхніх рахунках; 

— використання сучасних методів шифрування при застосуванні 

електронного цифрового підпису; 

— інформування клієнтів казначейства щодо перебігу процесів, в яких 

вони були ініціаторами. 

Відтак, реалізація пропонованої ідеї, щодо обов’язковості використання 

системи дистанційного забезпечення новоутвореними радами громад 

дозволить:  

— організувати весь процес обслуговування клієнтів казначейства в 

процесі виконання бюджетів; 

— знизити постійні видатки на обслуговування бюджетів; 

— пришвидшити опрацювання та передачу інформації, що як наслідок 

зменшить витрати часу на виконання бюджетів; 

— підвищити надійність інформаційної системи ДКСУ, що особливо 

важливо в умовах зовнішньої агресії в Україні; 

— радам громад в режимі он-лайн моніторити стан своїх рахунків; 

— досягнути економічного ефекту для держави в результаті зменшення 

витрат на матеріали для друку і передачі документів, на оплату праці 

працівників ДКСУ, а також економії часу. 

Варто відзначити, що повномасштабна експлуатація системи 

дистанційного обслуговування із застосуванням ЕЦП розпочата Державною 

казначейською службою України у лютому 2015 року. 



 

470 

 

Реалізація пропонованої ідеї щодо обов’язковості використання системи 

дистанційного обслуговування новоствореними радами громад, дозволить, крім 

вищезазначених переваг, досягти «ефекту прикладу». Якщо така велика 

кількість клієнтів почнуть використовувати СДО, то решта клієнтів 

добровільно перейдуть на неї, переконавшись у їх зручності. 

Єдиним недоліком пропозиції запровадження СДО в обов’язковому 

порядку в новоутворених радах громад є якість зв’язку в окремих віддалених 

територіях нашої країни. Щоб його нівелювати слід налагодити перманентний 

процес загальної модернізації інформаційних мереж держави. Крім того, на 

початку реалізації реформи слід надати час місцевим органами влади на 

підготовку власного сучасного матеріально-технічного забезпечення. Іншими 

словами, варто надати можливість відтермінування обов’язку застосовувати 

ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» для окремих клієнтів до моменту 

впровадження в експлуатацію сучасних мереж зв’язку. 

Варто відзначити, що відсутність необхідності в русі паперових 

документів надає ще одну перевагу, крім очевидної економії коштів. Зміни 

торкатимуться безпосередньо процедури виконання бюджетів. Так, бюджетні 

зобов’язання і бюджетні фінансові зобов’язання (підтверджуючі документи), 

якими повинні супроводжуватися платіжні доручення, буде достатньо передати 

до органів Державної казначейської служби України лише один раз. 

Електронний варіант документа буде зберігатися в інформаційній системі, а 

відтак наступне використання конкретного документа з метою підтвердження 

чергового платежу (на практиці це часто трапляється при фінансуванні окремих 

етапів виконання довгострокових програм за відповідними договорами) можна 

буде виконувати з простим посиланням на віртуальну копію, збережену в базі 

даних. Як уже зазначалося, абсолютно всі електронні версії документів чи 

електронні документи повинні бути підтверджені електронним цифровим 

підписом, а тому вся інформація, що перебуває в документах бази даних є 

повноцінною, повною, достовірною, актуальною та цілком легітимною для 

опрацювання та подальшого використання. Електронні копії паперових 

документів юридично є абсолютно рівносильними. 

Завдяки застосуванню вказаних змін можна також досягнути зменшення 

навантаження на канали передачі інформації між органами Казначейства 

України та розпорядниками бюджетних коштів. Крім того, матиме місце 

суттєве спрощення обслуговування бюджетів всіх рівнів за видатками, а також 

знизиться імовірність внесення помилкових даних. 

Запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів 

казначейства і надання їм віддаленого доступу за допомогою програмного 

комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» значно спростить 

опрацювання платежів та процедуру обслуговування розпорядників бюджетних 

коштів, а також підвищить надійність інформаційної системи ДКСУ в цілому. 

Ще однією із суттєвих переваг реалізації пропонованої ідеї є те, що її 

результати дадуть ефект і для підвищення економічної безпеки держави. Так, 

матиме місце превентивна функція щодо зловживань посадовців – голів громад. 

На сьогоднішній день голови сільських, селищних та міських рад мають 
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можливості корупційних зловживань, наслідки яких можна досить просто 

приховати – паперові носії документів простіше не «допустити» до органів 

слідства. А у випадку запровадження СДО в обов’язковому порядку усі 

документи зберігатимуться до 10 років, а за рішенням суду можуть бути 

отримані від органів ДКСУ і долученні до слідства та/або судового розгляду. 

Відтак, це створить додаткові фактори невідворотності покарання, що в свою 

чергу матиме превентивний характер для потенційних корупційних 

зловживань. 

З огляду на це, казначейство прийшло до необхідності створення нової 

інформаційно-технологічної інфраструктури електронного казначейства, що 

передбачає: 

— централізацію нормативно-довідкової інформації (НДІ), сховищ даних, 

користувацького програмного забезпечення (КПЗ); 

— консолідацію (об'єднання) і віртуалізацію апаратної інфраструктури;  

— розробку КПЗ у вигляді фронт-офісних програм; 

— впровадження порталів і «хмарних» розрахунків; 

— реалізацію у складі підсистем електронного бюджету першого етапу, а 

саме створення централізованного сервісу для ведення бухгалтерського обліку 

органів державної влади у казначействі; 

— впровадження механізмів інтеграції діючих інформаційних систем 

Державного казначейства з підсистемами електронного бюджету і т.д. 

Оскільки ДКСУ є джерелом первинних документів фінансової звітності 

щодо виконання бюджетів, то вона володіє повною та достовірною 

оперативною інформацією про стан виконання бюджетів всіх рівнів. Відтак, 

очевидним є безпосередній зв’язок між стабільністю роботи служби та 

економічною безпекою держави. Ефективне, повноцінне, безпроблемне та стале 

функціонування органів Державної казначейської служби України є 

надзвичайно важливим для існування держави, особливо в умовах військової 

агресії проти неї. Фінансова стабільність є невід’ємною складовою виходу 

держави із загального кризового стану, а Казначейство є вагомим елементом 

системи її забезпечення. Саме тому даним органом виконавчої влади 

здійснюються необхідні заходи задля підтримки стабільного виконання 

основних завдань та функцій, передбачених чинним законодавством 

(Положенням про Державну казначейську службу України). При цьому, 

особливого значення набуває забезпечення безперебійного функціонування 

інформаційної системи ДКСУ, збереженню резервних копій основних 

інформаційних ресурсів та іншої критично важливої для держави інформації. 

Разом з тим, навіть існування актуальних резервних копій баз даних в умовах 

форс-мажору чи надзвичайної ситуацій, при якій немає можливості виконувати 

свої функціональні обов’язки через відсутність доступу до безпосереднього 

робочого місця, не дасть змоги навіть частково реалізовувати свої 

повноваження. 

Можливість дуже швидко відновити роботу та виконання основних 

функцій електронної системи після будь-яких непередбачуваних надзвичайних 

обставин є найкращим свідченням високого професіоналізму, що стає 
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додатковим стимулом розвитку та підвищення стабільності соціальної, 

політичної та економічної ситуацій в країні. Звичайно, що в першу чергу це 

торкається тих критично важливих систем, від яких залежить інформаційна, 

економічна, фінансова, а відтак і національна безпека України. Очевидно, що 

однією із таких систем є казначейська система виконання бюджетів як основа 

сфери державних фінансів України. 

Уже сьогодні можна запропонувати різноманітні заходи для підвищення 

рівня інформаційної безпеки та стабільності електронної безпеки, зокрема: 

— створити резервний дистанційний доступ для забезпечення 

функціонування апарату Казначейства України в іншому місці (в т.ч. на 

географічно суттєво дальшій території) з усім потрібним системним та 

серверним обладнанням; 

— розробити обов’язкове підтвердження особи користувачів 

(автентифікацію) у інформаційній системі Казначейства України за допомогою 

електронного ключа (найкраще у вигляді флеш-накопичувача) з електронно-

цифровим підписом; 

— закупити додаткове системне обладнання (серверне та для збереження 

резервних даних), тим самим розширивши можливості існуючого ЦОД ДКСУ; 

— невідкладно замінити морально та фізично застаріле обладнання – 

персональні комп’ютери, комплектуючі та периферійні пристрої (дослідження 

показують, що на початок 2015 року таких є понад 60%); 

— активізувати розробку та розвиток систем захисту інформаційних 

ресурсів (зокрема «Є-Казна», «Парус-бюджет» та інших); 

— розширити масштаби застосування хмарних технологій з метою 

підвищення відмовостійкості інформаційних ресурсів та додаткових гарантій 

резервного збереження даних на випадок фізичного знищення системного 

забезпечення. 

Впровадження новітніх надбань в сферу інформаційної системи 

Державної казначейської служби України, зокрема в частині централізації 

виконання державного бюджету за доходами та видатками, а також 

використання системи звітності АС «Є-Звіт» надасть можливість публікації 

всіх трансакцій на загальнодоступному інтернет-сайті Казначейства України та 

інших відповідних органів державної влади та передачу даних між ними. Дана 

модернізація суттєво підвищить транспарентність як використання бюджетних 

коштів так і в цілому системи державних фінансів, що є надзвичайно 

актуальним викликом сьогодення, особливо в контексті нещодавніх суспільно-

політичних змін в країні. 

У грудні 2014 року Державна казначейська служба України провела 

реєстрацію як окремого учасника СЕП НБУ (Системи електронних платежів 

Національного банку України) «Казначейство України електронне 

адміністрування податків». Це було зроблено для того, щоб повноцінно 

розгорнути функціонування системи електронного адміністрування податку на 

додану вартість (ЕА ПДВ).  Для вказаних потреб було відкрито майже 230 

тисяч (229 906) рахунків платникам податку на додану вартість. Впровадження 

такого роду послуг було реалізовано власне з використанням найновіших он-
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лайн технологій, а його введення в повноцінну експлуатацію створює 

передумови для радикальної реформи обліку сплачених податків на основі 

наявних систем обліку Казначейства України. Ще одним фактом спрощення 

процедури сплати платниками відповідних податкових платежів на рахунки, що 

були відкриті в системі органів ДКСУ є налагодження тісної співпраці із 

сучасними діючими платіжними сервісами в Україні. 

Не менш важливе значення має забезпечення функціонування системи 

«Електронне казначейство» (e-treasury) висококваліфікованим персоналом 

сфери інформаційних технологій. Звичайно, що максимальна ефективність 

функціональної діяльності інформаційних систем ДКСУ безпосередньо 

залежить від ступеню кваліфікації спеціалістів ІТ-галузі, які її обслуговують. 

Набір та збереження існуючих ІТ-спеціалістів, а також перманентне 

підвищення їх кваліфікації є необхідною умовою стабільної та безпроблемної 

роботи та розвитку сучасної інформаційної системи Казначейства України. 

Унаслідок впровадження запропонованих заходів очікується ряд 

позитивних результатів: 

— значно покращити ефективність прийняття різноманітних 

управлінських рішень в процесі реалізації державної фінансової політики в 

сфері казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за 

рахунок збільшення оперативності доступу до актуальної, достовірної та повної 

інформації щодо стану і динаміки показників виконання бюджетів усіх рівнів; 

— мінімізувати витрати бюджетних коштів на постійне оновлення 

системного та програмного забезпечення внаслідок зменшення кількості 

окремих децентралізованих систем опрацювання інформаційних ресурсів; 

— досягти значної економії бюджетних коштів внаслідок скорочення 

витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (наприклад, 

фінансових витрат на відрядження, на розхідні матеріали для друку документів, 

які подаються органам Казначейства України); 

— спростити технічні операції в результаті автоматизації окремих 

процесів і відсутності дублювання однакових даних у різних інформаційних 

системах; 

— спростити доступ до необхідних інформаційних ресурсів працівниками 

різних ланок та управлінь органів ДКСУ; 

— підвищити якість інформаційних ресурсів, їх достовірність внаслідок 

зменшення імовірності внесення помилкових даних; 

— забезпечити можливості проведення якісного контролю за 

ефективністю діяльності та виконання функцій органами ДКСУ; 

— підвищити стабільність та стійкість до відмов інформаційної системи 

ДКСУ, що в сучасних умовах є надзвичайно важливим в контексті існуючих 

викликів національній безпеці України. 

Таким чином, у результаті реалізації взаємопов'язаного комплексу заходів 

і нових підходів будуть забезпечені: 

— досягнення належної якості виконуваних Казначейством України 

державних функцій шляхом максимальної автоматизації процесів, застосування 

найновіших технологій, спрощення адміністративних і технічних процедур; 
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— висока операційна ефективність Казначейства України; 

— створення єдиного інформаційного простору фінансової діяльності 

публічно-правових утворень, необхідного при управлінні державними 

фінансами. 
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РЕГІОНУ  

В статті розкрито організаційно-правове середовище процесу стимулювання 

соціально-економічного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. 

Виділено основні організаційно-адміністративні стимули в контексті 

фінансової децентралізації. Визначено основні соціальні стимули регіонального 

розвитку в Україні. 

Ключові слова: розвиток, фінанси, фінансова децентралізація, бюджет. 

В Україні загострення диференціації соціального та економічного розвитку 

регіонів є однією з найважливіших проблем становлення ринкової економіки на 

засадах інтеграції в європейський цивілізаційний простір. Воно 

характеризується поширенням негативних тенденцій регіонального розвитку 

через неналежне розмежування адміністративно-організаційних повноважень, 

непродуктивний розподіл та перерозподіл доходів і видатків між державою і 

регіонами. Тому в контексті євроінтеграційних процесів одним з 

найважливіших напрямів вирішення вказаної проблеми є формування 

ефективної регіональної політики через вдосконалення стимулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів в умовах зміни формату управління 

територіальними громадами. 
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Значний внесок у розвинення положень регіональної економіки та 

розвитку регіонів України зробили вітчизняні дослідники, зокрема І. 

Александров, Р. Білик, В. Вакуленко, З. Варналій, В. Гоблик, О. Єрмакова, М. 

Максимчук, В. Мікловда, М. Орлатий, С. Слава, В. Семиноженко, О. Тищенко, 

С. Шульц та інші. 

Метою статті є розкриття організаційно-правового середовища процесу 

стимулювання соціально-економічного розвитку регіону в умовах фінансової 

децентралізації. 

Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів є одним із 

головних завдань державної регіональної політики України. Згідно зі ст. 1 

Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» воно передбачає 

комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, 

спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання 

економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та 

регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу 

регіонів в інтересах їх мешканців та держави в цілому [1].  

Таке стимулювання спрямоване на підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів, територіальну соціально-економічну 

інтеграцію та просторовий розвиток, ефективне державне управління у сфері 

регіонального розвитку та здійснюється відповідно до законів про Державний 

бюджет України, загальнодержавних програм, законів та актів законодавства 

України, а також програм економічного і соціального розвитку АР Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя, місцевих бюджетів. Відповідно до 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020  року 

стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України передбачає 

певні стимули державної регіональної політики. Ці стимули реалізуються за 

допомогою відповідних інструментів державного стимулювання регіонального 

розвитку. В межах визначеної класифікації інструментів вони можуть бути 

організаційно-адміністративні, соціальні та економічні. 

У контексті фінансової децентралізації особливе значення мають 

організаційно-адміністративні стимули. За Державною стратегією 

регіонального розвитку на період до 2020 року організаційно-адміністративні 

стимули розкриваються через: 

- децентралізацію державних повноважень шляхом їх делегування на 

місцевий рівень з одночасною передачею відповідних фінансових ресурсів; 

- стратегічне планування та виконання поставлених завдань щодо 

стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України; 

- координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування під час реалізації галузевих пріоритетів і 

завдань на різних територіальних рівнях [2]. 

До соціальних стимулів регіонального розвитку в Україні належать такі: 

- створення єдиних центрів соціальних послуг; соціальне планування на 

регіональному рівні з урахуванням вимог уряду, потреб мешканців регіону та 

залучення їх до вирішення соціальних проблем; 



 

476 

 

- державне соціальне замовлення як єдиний перелік базових соціальних 

послуг для незахищених осіб, гарантованих державою на безоплатній основі; 

- бюджетні соціальні послуги недержавних (приватних) установ згідно з 

визначеними правовими механізмами; 

- платні соціальні послуги; 

- забезпечення кваліфікованими управлінськими кадрами на місцевому та 

регіональному рівнях із залученням громадськості до управління та контролю 

[3]. 

До економічних стимулів розвитку регіонів України належать, ринкові та 

фінансові, які, в свою чергу, можуть бути інвестиційні, кредитно-грошові, 

бюджетні та, виокремлені в рамках останніх фіскальні стимули.  

Виробничі стимули через формування технологічних ланцюгів на базі 

внутрішньо- та міжгалузевої інтеграції, поглиблення промислової, 

сільськогосподарської та торгової спеціалізації, а також створення промислових 

й аграрних кластерів з використанням сучасних технологій та інновацій 

сприяють підвищенню науково-технічного рівня розвитку регіонів. 

Ринкові стимули соціально-економічного розвитку регіонів відповідають 

принципам ринкової економіки та зумовлені ринковим попитом. Вони 

сприяють формуванню конкуренції на вітчизняному та світовому ринках 

товарів і послуг, формуванню культури споживання у населення регіонів, 

розвитку малої та середньої форм підприємницької діяльності в регіонах 

країни. 

Інвестиційні стимули реалізуються через надання державних інвестицій у 

пріоритетні галузі виробництва для збереження наявних і створення нових 

робочих місць у регіонах, пільг інвесторам для реалізації проектів, у тому числі 

інноваційних. 

Кредитно-грошові стимули сприяють соціально-економічному розвитку 

регіонів за рахунок вдосконалення функціонування фондового ринку місцевих 

цінних паперів; страхового ринку, зокрема майнового страхування та 

страхування життя, страхування відповідальності надавачів суспільних послуг; 

здешевлення банківських кредитів на виконання інноваційних проектів; 

сприяння активізації небанківського сектору фінансового ринку на 

регіональному рівні (недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, 

лізингових компаній тощо). 

Особливе значення для стимулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів України мають такі фінансові стимули, як бюджетні та фіскальні. 

Бюджетні стимули реалізуються в рамках бюджетної системи держави. В 

Україні складовою частиною такої системи є місцеві бюджети. До них 

належать бюджет АР Крим, обласні, районні, міські, селищні, сільські бюджети 

та бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад. За даними 

Міністерства фінансів України станом на 01.01.2016 р. у державі налічував 11 

761 місцевий бюджет (без урахування місцевих бюджетів Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя). За ними закріплені відповідні джерела 
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отримання доходів, які використовуються місцевими органами влади та 

управління за визначеними напрямами відповідно до законодавства України.  

Тому вони мають бути достатніми для забезпечення виконання покладених 

на органи місцевого самоврядування функцій та повноважень. Станом на 

початок 2016 р. прямі (безпосередні) міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом мали 672 бюджети, в тому числі 24 обласні, бюджети, бюджет м. 

Києва, 173 бюджети міст обласного значення та 474 районні бюджети. В таких 

умовах використання бюджетних стимулів соціально-економічного розвитку 

регіонів України забезпечується відповідними нормативно- правовими актами, 

а саме:  

- Конституцією України; 

- Бюджетним кодексом України (БКУ); 

- законом про Державний бюджет України та іншими законами (серед них 

вагоме місце займає Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

- нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та 

центральних органів виконавчої влади; 

- рішеннями про місцевий бюджет обласних, районних, міських, селищних 

та сільських рад; рішеннями органів АР Крим, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування. 

За мету стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів за 

допомогою бюджетних стимулів в Україні прийнято забезпечення відповідності 

між повноваженнями на здійснення видатків, закріпленими відповідними 

законодавчими актами за бюджетами, та фінансовими ресурсами, які повинні 

забезпечувати виконання цих повноважень. Основні положення щодо 

організації їх надання закріплені у ст. 142-143 Конституції України (розділ ХІ 

«Місцеве самоврядування») через визначення функціонування місцевого 

самоврядування у державі.  

Крім цього, використання бюджетних стимулів соціально-економічного 

розвитку регіонів в Україні здійснюється з урахуванням положень таких 

міжнародних документів: Європейської хартії місцевого самоврядування, 

Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, Європейської декларації прав 

міст, Європейської хартії міст та Хартії українських міст. Ними 

проголошується право громадян, з одного боку, на фінансові механізми та 

структури, які дозволяють органам місцевого самоврядування знаходити 

фінансові ресурси, необхідні для здійснення своїх прав соціального, 

економічного та природоохоронного характеру, а з іншого – на участь в 

управлінні містом, економічний розвиток, послуги та товари, багатство 

природи та природні ресурси, розвиток особистості [4]. 

Значним здобутком у сфері управління соціально-економічним розвитком 

регіонів в умовах фінансової децентралізації стало прийняття у червні 2001 р. 

Бюджетного кодексу України, а у липні того ж року –  затвердження Програми 

державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, що 

визначило чітке закріплення видаткових повноважень за державним та 

місцевими бюджетами.  
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Отже, прийняття у липні 2010 р. нового Бюджетного кодексу України, а 

також у грудні того ж року Податкового кодексу України сприяло посиленню 

стимулювання регіонального розвитку в державі через закріплення за 

місцевими бюджетами розширеного переліку доходів в умовах збереження 

загальної структури місцевих бюджетів.  
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Л.Б. Христич 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ 

ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті автором досліджено досвід федеральних країн, який вказує на те, 

що децентралізовані фінансові системи мають кращі, ніж централізовані, 

показники грошово-кредитної і фіскальної політики через більшу прозорість і 

підзвітність управління.  

Ключові слова: децентралізація, фіскальні повноваження, автономія, 

територіальна громада, фінансове забезпечення.  

Постановка проблеми. Світовою практикою доведено, що делегування 

окремих фіскальних повноважень на нижчі рівні влади на основі широкого 

додержання принципу субсидіарності призводить до підвищення ефективності 

в наданні громадських послуг і, отже, більш ефективного розподілу ресурсів в 

економіці країни. В останні десятиріччя тенденція розвинутих країн до 

розвитку засад фіскальної децентралізації поширилася і на країни із перехідною 

економікою. У більшості країн Східної Європи триває процес реформування 

шляхом реструктуризації їх політичних, економічних систем у подоланні 

колишніх авторитарних централізованих систем державного управління. 

Зокрема, урядами Східної Європи та СНД проводиться реформування 

фіскальних систем. Підвищення рівня фіскальної децентралізації розглядається 

в якості важливого засобу забезпечення демократичності державного 

управління, підвищення підзвітності та прозорості урядових дій. Проте, 

макроекономічна та політична нестабільність, нерозвиненість інституту 

місцевого самоврядування через значну централізацію влади за часів соціалізму 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
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породжують низку проблем, які гальмують процес формування ефективної 

децентралізованої фіскальної системи. Перед Україною також постало завдання 

забезпечення демократичних форм державного управління, тісно пов'язаних із 

бюджетною та податковою децентралізацією, у зв’язку із чим актуальним є 

дослідження досвіду фіскальної децентралізації країн із перехідною 

економікою. 

Ціллю статті є дослідження зарубіжного досвіду проведення фіскальної 

децентралізації. 

Дослідження фіскальних правил, інституційної основи фіскальної 

політики в Україні представлені у наукових працях В. Андрущенко, Т. Богдана, 

Є. Балацького, З. Варналія, В. Валігури, О. Воронкової, С. Гасанова, 

М. Карліна, О. Кириленко, Т. Косової, Л. Лисяк, Д. Носікова, В. Опаріна, 

Д. Осецької, Ю. Пасічника, А. Соколовської, С. Юрія та ін. Розвиток інститутів 

фіскальної децентралізації у сучасних умовах розглядається та вирішуються І. 

Волоховою, І. Гнидюк, В. Громом, І. Долозіною, Н. Костіною, Н. Рековою, 

С. Слухай та іншими вітчизняними вченими. 

Зважаючи на значний внесок вітчизняних та закордонних вчених у теорію 

фіскальної децентралізації, вирішення відповідних проблем у вітчизняній 

фінансовій системі потребує поглиблення науково-методичних положень 

удосконалення інституційних засад набуття бюджетно-податкової автономії 

регіонами країни, які б сприяли фінансовій консолідації на центральному та 

місцевому рівнях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тенденція до набуття більшої 

фіскальної автономії субцентральних органів державного управління в Україні 

обумовлена необхідністю національної узгодженості інтересів регіональних 

відцентрових сил та залагодження політичного конфлікту на Сході країни, 

стремління набути членства ЄС. Окрім того, незалежно від першопричини і 

мотивації, в різних країнах, як правило, децентралізація істотно впливає на 

макроекономічні показники і динаміку ВВП. 

Для багатьох колишніх соціалістичних країн, створення умов зміцнення 

макроекономічної стабілізації в період початку перехідного періоду 

супроводжувалося фундаментальними структурними змінами в економіці, а в 

деяких випадках також політичними та етнічними конфліктами, що 

обумовлювало надзвичайно складну обстановку для фіскальної децентралізації. 

Саме тому процес фіскальної децентралізації в багатьох країнах з перехідною 

економікою був швидким, безсистемним і в значній мірі непрозорим [85]. 

Загальновизнано, що Чехія, Угорщина, Польща і країни Балтії 

впроваджували більш активні реформи відносно багатьох ключових аспектів 

міжбюджетних відносин. Вони зробили значний прогрес у здійсненні 

фіскальної децентралізації і наразі мають обнародувано інституційні параметри 

та процеси, які дозволяють додержуватися державних і суспільних інтересів. 

Дослідники [85] вказують, що для того, щоб забезпечити результативну 

фіскальну децентралізацію, мають дотримуватися три основних принципи: 

чітке визначення розподілу функціональних повноважень і прозорість їх 

виконання; 



 

480 

 

сформована певною мірою фіскальна автономія територіальних утворень; 

розвиток інституційного середовища децентралізації. 

Стосовно першого принципу вказується на необхідність чіткого 

розподілу видаткових та доходних повноважень, визначення міжбюджетних 

трансфертів та законодавчого забезпечення прозорості бюджетної діяльності. У 

більшості країн, регіональні та місцеві уряди несуть значну частину витрат на 

освіту і соціальний захист, охорону здоров’я. Відносний рівень подібних 

видатків залежить від відмінностей у фізичних і демографічних 

характеристиках націй. 

Реалізації першого принципу у європейських країнах в частині 

видаткових повноважень перешкоджає: 

надмірна фрагментація муніципалітетів (Угорщина, Чехія), адже надмірна 

кількість невеликих органів місцевої влади зобов'язана надавати широкий 

спектр послуг; 

відсутність гнучкості та прозорості в розподіленні повноважень 

(Румунія). 

Щодо розподілення доходних повноважень також слід відзначити 

недостатню результативність цього процесу. Розподіл доходів базується 

переважно на регулюючому принципі, що залишає актуальним джерелом 

місцевих доходів міжбюджетні трансферти. В результаті органи місцевого 

самоврядування не мають діючих стимулів до максимальної мобілізації доходів 

місцевого бюджету. Наприклад, у Болгарії центральні органи влади регулярно 

переглядають нормативи відрахувань податків на щорічній основі. 

У більшості країн ЄС з перехідною економікою (за виключенням 

Словаччини, Польщі, Угорщини та країн Балтії) міжбюджетні трансферти 

змінюються з кожним річним бюджетом. Інші країни (Болгарія, Румунія) 

перейшли до більш прозорих систем міжбюджетних відносин. 

Отже особливостями, на які вказує досвід європейських країн у політиці 

міжбюджетних трансфертів, є: 

надмірне використання міжбюджетних трансфертів для покриття 

дефіциту бюджету знижує результативність доходних повноважень органів 

місцевого самоврядування; 

позитивною є практика виділення міжбюджетних грантів на 

фінансування проектів в галузі освіти, охорони здоров'я або соціального 

захисту (Польща), а також в інвестиційних цілях (Чехія і Угорщина). 

Використання конкретних або умовних грантів (тобто призначених для 

конкретної мети) є звичайним явищем. Наприклад, в Чехії всі гранти конкретні, 

тобто охоплюють ряд делегованих повноважень (державне управління та 

охорона навколишнього середовища), а також власні суспільні обов'язки 

(освіта, соціальний догляд і культурні заходи). 

Прозорість розподілу та виконання функціональних повноважень під час 

фіскальної децентралізації залежить від якісного нормативно-правового 

забезпечення. Такі країни, як Угорщина, Чеська Республіка і Польща мали 

значний успіх у формуванні законодавчої бази визначення ролі субцентральних 

рівнів влади. Однак чинне законодавство в цих країнах заклало основу для 
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фрагментації муніципальних утворень в суб'єктах неефективних (досить малих) 

розмірів. Серед загроз цієї сфери фіскальної децентралізації також можна 

виокремити: 

неоднозначний розподіл функцій між рівнями влади через  відсутність 

чітко визначених критеріїв; 

часта зміна законодавства щодо розподілу повноважень призводить до 

непередбачуваності та нестабільності в системі міжурядових відносин; 

нечіткий поділ повноважень між різними рівнями влади створює 

плутанину у взаємодії різних рівнів уряду. 

Стосовно другого принципу дослідниками вказується на автономію 

видатків, доходів, політику трансфертів та бюджетних запозичень. 

В більшості країн з перехідною економікою існують обмеження на 

фінансування суспільних потреб на відміну від ситуації в Угорщині, Польщі, 

Естонії, Латвії, і Чехії, де субцентральному уряду надається більше гнучкості в 

фінансуванні надання послуг. В Угорщині місцеві органи влади мають право 

визначати шляхи і способи для надання послуг в залежності від потреб 

місцевого населення та їх фінансових ресурсів. Обов'язкові видатки можуть 

бути накладені тільки законом, затвердженим в парламенті і з необхідним 

фінансуванням, що надається парламентом. У Латвії органи місцевої влади 

вільні надавати послуги відповідно до закону і норм в деяких секторах (освіта, 

соціальне забезпечення і захист навколишнього середовища). У Чеській 

Республіці органи місцевого самоврядування приймають рішення про 

структуру місцевих видатків і якість і кількість послуг (за винятком деяких 

цільових заходів, що фінансуються за рахунок конкретних грантів). Проте, в 

деяких областях, таких як освіта, значна частина з місцевих видатків 

визначається центральним урядом, в той час як в інших областях органи 

місцевої влади мають значну свободу вибору. 

Загрозами реалізації другого принципу фіскальної децентралізації за 

автономією видатків є: 

безпосередній вплив центрального уряду на позиції видатків 

субцентральних урядів; 

обмеження передачею на місцевий рівень фінансування субсидій і 

соціальних послуг; 

прояв нерівності між муніципалітетами через наявність місцевих норм і 

нормативних актів в поєднанні з центральними нормами і повноваженнями; 

нездатність місцевої влади провести відмінність між фінансуванням для 

кожного регіону. 

В цілому, існує значна автономія видатків в країнах Центральної та 

Східної Європи, таких як Чехія, Угорщина, Польща та країни Балтії, в той час 

як в Болгарії місцевий рівень видатків і пріоритетів в основному визначається 

центральним урядом. 

Надання ефективної автономії субцентральним доходам - повноваження 

субцентральних урядів визначати податкові ставки і / або підстави, залишається 

найважливішим завданням для більшості країн з перехідною економікою. У 

Литві законодавство надає муніципалітетам значну (у порівнянні із іншими 
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країнами з перехідною економікою) свободу дій при встановленні ставки 

податків і зборів. В більшості інших країн з перехідною економікою, місцева 

дохідна автономія залишається практично відсутньою. Через це виникає 

невідповідність між видатковими зобов'язаннями і реальними доходами 

місцевих бюджетів. 

Розглядаючи досвід політики субцентральних запозиченнь, слід 

відзначити строгість адміністративного контролю над позиками, що в значній 

мірі відображає ступінь розвитку фінансових ринків і прогрес в інших областях 

міжурядових фінансових відносинах. У багатьох країнах, у той час як загальний 

рівень субцентральних запозичень залишається на низькому рівні, 

спостерігається зростаюча тенденція до збільшення субцентрального дефіциту, 

накопичення боргів. У країнах з відносно нерозвиненими фінансовими ринками 

(Болгарія) субцентральні запозичення, як правило, приймають форму 

центральних державних позик. У багатьох з них ринок муніципального боргу 

недорозвинений через нездатність муніципалітетів встановити 

кредитоспроможність, яка є однією з попередніх умов для отримання доступу 

до приватних кредитів. Однією з важливих загроз субцентральних запозичень є 

макроекономічні ризики (наприклад, комерційний борг банку може стати 

важливим джерелом фінансування дефіциту бюджету). 

Ряд країн отримали доступ до приватних вітчизняних і міжнародних 

джерел фінансування (Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Естонія). У той 

час як лібералізація субцентрального запозичення в Угорщині, Чехії та Польщі 

супроводжувалося формуванням ефективних організаційної і нормативно-

правової бази та підвищенням залежності від ринкової дисципліни, у багатьох 

країнах такої бази практично не існує. Інші країни (такі як Естонія) ввели 

обмеження законодавства з питань загальної заборгованості, а також кордонів 

дефіциту місцевого бюджету і вимагають контролю і нагляду за всіма 

субцентральними випусками облігацій. Проте, відсутність ефективного 

контролю за неплатоспроможністю уряду, належної процедури державного 

банкрутства (за єдиним винятком Угорщини) створює значні ризики. 

Наприклад, в Естонії правила запозичення часто ігноруються, не існує ніяких 

ефективних санкцій проти порушників і кредиторів. Це призвело до швидко 

зростаючої заборгованості багатьох муніципалітетів з потенційною 

необхідністю майбутніх вливань. В Чехії немає контролю запозичень на 

місцевому рівні, але чинним законодавством встановлено, що центральний уряд 

не несе відповідальності за місцеві борги. 

Стосовно третього принципу - розвитку інститутів фіскальної 

децентралізації – слід відзначити, що ефективне здійснення фіскальної 

децентралізації вимагає наявності комплексної інституційної основи. У той час 

як місцеві органи влади в ряді країн з перехідною економікою (в Угорщині, 

Польщі, Чехії, країнах Балтії) обираються демократично, відсутність 

демократичного представництва в нижчі рівні уряду в інших країнах може 

значно вплинути на оперативність, привести до передачі влади від 

національних до місцевих еліт. З поліпшенням доступу місцевих еліт до 

суспільних ресурсів це може відбутися збільшення можливостей для корупції. 
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Міжнародний досвід показує, що основною вимогою для ефективного 

багаторівневого уряду є наявність інтенсивного співробітництва між основними 

зацікавленими сторонами - на різних рівнях управління. Ефективна система 

характеризується прозорим, регулярним і всеосяжним обміном інформацією та 

обговоренням. Відсутність діалогу може призвести до нереалістичних 

нормативних актів, слабкої підтримки і відсутності оцінки ефективності 

субцентральних програм. 

Таким чином, багато країн, в тому числі Україна, ще потрібують істотних 

реформ інституційних структур, які регулюють міжбюджетні фінансові 

відносини з метою отримання ефективної і добре функціонуючої багаторівневої 

системи державного управління. Тому звернемося до досвіду більш успішних у 

цьому питанні країн. 

Складність оцінки досвіду фіскальної децентралізації у країнах ЄС 

полягає в тому, що фіскальна децентралізація є багатогранним явищем, яке 

характеризує не тільки розподіл повноважень щодо видатків і доходів між 

різними рівнями влади, а й ступінь формування політики субцентральної 

автономії. Поширеною є методика визначення частки видатків місцевого 

бюджету в загальному обсязі бюджетних видатків в якості рівня 

децентралізації, проте такий підхід не бере до уваги ефективність прийняття 

рішень органів місцевого самоврядування, не дозволяє визначити ефективність 

формування фонду фінансових ресурсів, необхідних для виконання покладених 

на місцеві органи видаткових повноважень. 

Тому у публікації пропонується використати підхід, наведений у 

закордонних працях [99] відносно визначення фіскальної автономії (як 

відношення доходів місцевих бюджетів до їх видатків), фіскальної значущості 

(як відношення видатків місцевих бюджетів до загальної суми видатків 

держави) і безпосередньо індексу фіскальної децентралізації, як 

середньогеометричного вище наведених показників. 

Країни-члени ЄС домоглися значного прогресу в проведенні 

децентралізації та створенні інституційних параметрів, які забезпечують 

децентралізацію: вони діяли поступово в напрямку підвищення автономності 

прийняття рішень місцевою владою щодо видатків, адміністрування податків, 

забезпечення прозорості і стабільності цих процесів. Разом з тим, процес 

фіскальної децентралізації в країнах Європи з ринковою економікою привів до 

великої різноманітності делегованих систем, з різним ступенем фінансових, 

адміністративних та політичних повноважень субцентральних урядів. Ступінь 

фіскальної децентралізації варіюється в залежності від стану економіки. За 

оцінками експертів [99] найбільш фіскально децентралізованими у Європі та 

Центральній Азії є Швейцарія, Данія, Росія, Швеція та Білорусь, а найбільш 

централізованими країнами-членами ЄС є Словацька Республіка та Болгарія. 

Таким чином, у деяких країнах ЄС з перехідною економікою обсяг 

державних повноважень все ще складає значну частину видатків та доходів 

територіальних утворень та щорічно переглядається у біг поступового набуття 

автономії. Основу надходжень до місцевих бюджетів складає податок на 

доходи фізичних осіб, для якого центральний уряд продовжує встановлювати 
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як ставку, так і базу. Крім того, фінансування субцентральних органів 

державного управління продовжується за рахунок міжбюджетних трансфертів. 

Так, в Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Угорщині і Польщі 

частка «власних» доходів органів місцевого самоврядування знаходиться в 

діапазоні від 33 до 40 відсотків. При цьому, наприклад, в Угорщині найнижчий 

показник відношення доходів місцевих бюджетів до їх видатків (близько 33%), 

тобто органи місцевої влади мають доволі обмежені фіскальні повноваження. 

Натомість, у країнах Прибалтики – Естонії, Латвії та Литви -значний рівень 

фіскальної автономії – доходами місцевого бюджету покривається близько 70% 

видатків на місцях. Як наслідок більш прогресивного переходу від 

централізованої до ринкової економіки можна навести досвід Хорватії, яка має 

найвищу фіскальну автономію на відміну від багатьох інших країн з 

перехідною економікою. Місцеві органи влади в Хорватії забезпечені 

«реальними» фінансовими ресурсами і мають потенціал для реалізації 

видаткових повноважень місцевого рівня. За такою практикою центральні 

органи влади намагалися скоротити міжбюджетні трансферти при одночасному 

збільшенні місцевих джерел податкових доходів в спробі створити більш 

самодостатні субцентральні уряди. 

Доволі низькі видаткові повноваження передані на місцевий рівень у 

Болгарії, Чеській Республіці, Румунії, Словацькій Республіці та Словенії – їх 

обсяг становить до 25% від сукупних видатків всіх рівнів бюджету. Найвище 

значення видаткової самостійності у Литви (78% видатків здійснюються з 

місцевого бюджету). 

В роботі [91] проведено економетричний аналіз впливу фіскальної 

децентралізації на макроекономічні показники країн. Автором підтверджуються 

гіпотези про те, що: 

фіскальна децентралізація має позитивний істотний вплив на якість 

фінансового управління; 

вплив фіскальної децентралізації на ефективність збору доходів є 

негативним, але незначним; 

фіскальна децентралізація призводить до обережного використання 

державних ресурсів; 

фіскальна децентралізація негативно, але незначно пов'язана з контролем 

бюджетного дефіциту; 

фіскальна децентралізація має позитивний, але незначний вплив на 

зростання державного боргу; 

фіскальна децентралізація сприяє підвищенню прозорості та підзвітності 

в системі державного управління; 

фіскальна децентралізація має позитивний, але незначний зв'язок з ростом 

ВВП. 

Досвід федеральних країн вказує на те, що децентралізовані фінансові 

системи мають кращі, ніж централізовані, показники грошово-кредитної і 

фіскальної політики через більшу прозорість і підзвітність управління. Таким 

чином, досягнення позитивних результатів фіскальної децентралізації потребує 

ретельної розробки грошово-кредитних і податково-бюджетних правил. 
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Стаття присвячена аналізу впливу оподаткування на економічну діяльність 
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стан підприємства, а саме на величину прибутку, інвестиційну діяльність та 

обсяг оборотних коштів. 

Ключові слова: податки, база оподаткування, податковий механізм, система 

оподаткування, податкове навантаження, оподаткування підприємств. 

Постановка проблеми. В умовах глибокої політичної і економічної кризи в 

Україні особливого значення набуває проблема забезпечення достатнього рівня 

податкових надходжень. Зростаючий темп інфляції, подорожчання ресурсів, 

вплив зовнішньоекономічних чинників та податкова політика держави 

призводять до збільшення неплатоспроможності підприємств. Щоб податки не 

«стягувалися» державою, а «надалися» їй , податкова система повинна бути 

економічно обґрунтована, стабільна, зрозуміла та прозора для суб’єктів 

господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив податків на діяльність 

підприємств, проблеми податкового регулювання економічних процесів були 

висвітлені у працях вітчизняних науковців, як Т. Меркулова, Ю. Іванов, О. 

Василик, В. Вишневський, П. Мельник, О. Грачов, та ін. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579
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Постановка завдання.Метою даної статті є аналіз оподаткування 

підприємств і визначення його впливу на економічну діяльність суб’єктів 

господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податкова система повинна 

зміцнювати ринкові відносини, стимулювати та сприяти розвитку 

підприємництва. Станом на сьогоднішній день податкове навантаження на 

платників податків лише збільшується чим і зменшує можливість суб’єктів 

господарювання на повноцінну фінансову діяльність, особливо цей вплив 

відображається на діяльності малих підприємств, яким доводиться виживати. 

Податки виступають основною галуззю економічних відносин у 

суспільстві з моменту створення держави. Зміна форм державного устрою 

завжди супроводжується реформами податкової системи. 

Проведені реформи податкової системи останніми роками не дали 

бажаного позитивного ефекту, хоча й були спрямовані на підвищення позицій 

податкової системи України в міжнародних рейтингах. Уряд оголосив 

скорочення кількості податків, що є одним із показників сприятливості 

податкової системи, за рахунок об’єднання податків під спільними назвами. У 

межах податкової реформи із 1 січня 2016р. відбулася уніфікація ставок 

основних податків, а саме податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок 

на прибуток на рівні 18%. До даних змін в Україні діяла ставка 15(17)% в 

залежності від розміру доходу. 

Верховною Радою України 6 грудня 2016 року було затверджено проект 

Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» в якому пропонується[3]: 

- переглянути положення, в яких в яких міститься прив’язка до розміру 

мінімальної заробітної плати, у зв’язку з підвищенням останнього; 

- удосконалити деякі положення щодо адміністрування податку на додану 

вартість, рентної плати; 

- переглянути ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, індекс цін виробників промислової 

продукції, зокрема акцизного, екологічного податку та рентної плати. 

З 2017 року відбулися зміни щодо сплати податків, а саме: 

- встановлена єдина ставка єдиного соціального внеску у розмірі 22% 

замість ставок з урахуванням класів професійного ризику виробництва із 

застосуванням коефіцієнта 0,6. При цьому був скасований єдиний соціальний 

внесок , який сплачувався за рахунок працівника (за ставками 2%, 2,6%, 3,6% і 

т.д.), а також підвищена максимальна величина бази нарахування ЄСВ з 17 до 

25 мінімальних місячних заробітних плат; 

- запроваджено порядок повернення надміру сплачених до бюджету 

грошових зобов’язань з ПДВ- не на поточний рахунок платника податку, а 

виключно на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ[6]; 

- для визначення коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь застосовується індекс споживчих цін за 2015 рік із 

значенням 120% [4]; 
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- встановлено нові підстави для направлення контролюючим органом 

платнику податків запиту і проведення позапланової документальної перевірки 

– якщо на такого платника подано скаргу про ненадання податкової або 

акцизної накладної, або у таких накладних містяться помилки в реквізитах, а 

також нові підстави для проведення камеральної перевірки щодо відповідності 

даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного 

адміністрування реалізації пального та позапланової документальної перевірки 

–якщо такою камеральною перевіркою будуть  встановленні невідповідності. 

Зміни штрафів та фінансових санкцій: 

- за реалізацію пального особам, не зареєстрованими як платники 

акцизного податку, у розмірі вартості такої реалізації, за порушення порядку 

реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригувань до них – від 10% до 

40% суми акцизного податку; 

- за не виправлення помилок протягом 10 календарних днів, наступних за 

днем отримання узгодженого податкового повідомлення –рішення про 

виправлення помилок, - від 10% до 100% суми ПДВ в залежності від термінів 

такого не виправлення; 

- за помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладної – у розмірі 

170 гривень і зобов’язання виправити такі помилки.  

Встановлено також нові правила коригування фінансового результату до 

оподаткування, а саме визначено, що фінансовий результат до оподаткування, 

починаючи із звітного податкового періоду 2015 року, зменшується на суму 

нарахованих доходів від участі платника податку на прибуток в капіталі інших 

платників податку на прибуто і платників єдиного податку 4 групи 

(сільськогосподарських товаровиробників), а також нарахованих доходів у 

вигляді дивідендів, з яких сплачено авансові внески з податку на прибуток при 

виплаті дивідендів [5]. 

Особливістю регульованої здатності податку на прибуток є ще й те, що 

податок корегує, зменшує податкове навантаження на підприємство щодо 

інших податкових платежів. Це може здійснюватися за допомогою включення 

чи виключення різноманітних податків до валового доходу та витрат. 

Для покращення економічної ситуації в країні, пріоритетними напрямками 

повинні бути цілі розвитку бізнесу та створення стимулів для залучення 

іноземних інвестицій. Оцінити, наскільки ефективним в Україні є податковий 

механізм залучення іноземних інвестицій, можна, дослідивши рівень 

податкового навантаження, оскільки його оптимальний рівень є важливим 

чинником розвитку ділової й інвестиційної активності суб’єктів 

господарювання. 

Рівень податкового навантаження на діяльність підприємства можна 

визначити як величину податкових виплат у відсотках від суми отриманого 

прибутку[7]. 

Розглянемо аналіз податкового навантаження ПДВ та податку на прибуток 

на прикладі підприємства. (табл. 1)Коефіцієнт податкового навантаження 

визначаємо як частку суми ПДВ до сплати у бюджет до виторгу від реалізації 

без ПДВ та помножену на 100%. 
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Проаналізувавши дані таблиці 1 можна побачити, що коефіцієнт 

податкового навантаження до доданої вартості склав: у 1 кварталі – 1,38 %; у 2 

кварталі – 1,45%; у 3 кварталі – 1,52% та у 4 кварталі – 1,25 %. Тобто з 1 по 3 

квартал 2016 року відбувається зростання коефіцієнта податкового 

навантаження, це відбувається за рахунок збільшення вартості придбання, але у 

4 кварталі спостерігається зменшення даного коефіцієнту за рахунок 

зменшення вартості придбання без ПДВ. 

Таблиця 1. Аналіз податкового навантаження ПДВ підприємства за 

2017 рік 

Період 

Податкове зобов’язання Податковий кредит Сума 

ПДВ до 

сплати у 

бюджет 

(грн) 

Коефіцієнт 

податкового 

навантаження

. % 

Виторг від 

реалізації, без 

ПДВ (грн.) 

ПДВ 

(грн) 

Вартість 

придбання 

без ПДВ 

(грн) 

ПДВ 

(грн) 

1 квартал 

2016р. 
100 000 20 000 50 000 10 000 1380 1,38 

2 квартал 

2016р. 
150 000 30 000 100 000 20 000 2175 1,45 

3 квартал 

2016р. 
200 000 40 000 200 000 40 000  3040 1,52 

4 квартал 

2016р. 
250 000 50 000 150 000 30 000 3125 1,25 

Разом 700 000 140 000 500 000 100 000 9720  

 

Таблиця 2. Аналіз податкового навантаження податку на прибуток 

підприємства за 2016 рік 

Період Доход 

Витрати на 

Прибуток, 

що 

підлягає 

оподатку-

ванню 

Податок 

на 

прибуток 

18% 

Коефіцієнт 

податкового 

навантаже-

ння, % 

М
ат

ер
іа

л
и

 

З
ар

о
б

іт
н

а 
п

л
ат

а
 

Є
С

В
 

А
м

о
р

ти
за

ц
ія

 

Ін
ш

і 

Р
аз

о
м

 

1 

квартал 

2016р 

100000 50000 10000 2200 2500 - 64700 35300 6354 6,4 

2 

квартал 

2016р 

150000 100000 15000 3300 2500 - 120800 29200 5256 3,5 

3 

квартал 

2016р 

200000 200000 20000 4400 2500 - 226900 -26900 - - 

4 

квартал 

2016р 

250000 150000 25000 5500 2500 - 183000 67000 12060 4,8 

Разом 700000 500000 70000 15400 10000 - 595400 104600   

 

Коефіцієнт податкового навантаження розраховується як частка податку 

на прибуток до валового доходу помножена на 100%. 

Аналіз показників таблиці 2 показує, що з 1 по 2 квартал коефіцієнт 

податкового навантаження зменшився з 6,4% до 3,5%, що обумовлено 
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зменшенням суми прибутку, яка підлягає оподаткуванню. Це свідчить про 

негативну тенденцію зростання загальних витрат підприємства. У 3 кварталі 

підприємство отримало збитки. 

Отже, податок на прибуток підприємств безпосередньо впливає на 

кінцевий фінансовий результат суб’єктів господарювання, а тому виступає 

важливим важелем економіки. 

Розглядаючи цілі податкової політики, можна розділити її на три основні 

види: політика стабілізації, політика економічного зростання і політика 

обмеження підприємницької активності, що пов’язано з відповідним впливом 

на стан розвитку економіки. За допомогою оподаткування шляхом 

забезпечення привілейованих умов окремим галузям, регіонам і групам 

населення держава здійснює політику регулювання економікою в галузевому та 

територіальному вимірах [2]. 

Висновки. Проаналізувавши загальні економічні умови та тенденції 

податкового регулювання в період реформування економіки можна прийти до 

заключення, що в Україні доцільно використовувати більш прості податкові 

інструменти, що характеризуються зрозумілістю та єдиним методом 

визначення податкової бази по всіх податках. Адже головна проблема 

податкової системи не стільки у високих ставках податку, скільки у 

нерівномірності оподаткування, що породжено надмірними пільгами різного 

роду, у безпідставному звільненні від оподаткування окремих галузей, 

підприємств. 
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МЕХАНІЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

Обґрунтовано доцільність запровадження системи недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні. Розглянуто досвід іноземних держав. Проаналізовано 

відповідну законодавчу базу діяльності недержавних пенсійних фондів. 

Визначено переваги недержавних пенсійних фондів серед інших фінансових 

інституцій під час здійснення недержавного пенсійного забезпечення. Зроблено 

висновки та наведено рекомендації щодо вдосконалення недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні. 

Ключові слова:пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, накопичувальна 

система, система недержавного пенсійного забезпечення, недержавні пенсійні 

фонди, пенсійні виплати. 

Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до 

закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (страхування), яка 

має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), 

функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних 

внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням 

пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду. 

На сьогодні питання розгляду особливостей діяльності системи 

недержавного пенсійного забезпечення в Україні набуває надзвичайної 

актуальності. Дослідженням цього питання займаються такі вітчизняні вчені-

економісти, як Г.М. Александрова, К.Х. Рева [1], А.П. Білоног [2], Н.П. 

Євтушенко, А.О. Пучко, А.Ю. Царук [3], Н.В. Приказюк, В.М. Юхименко [4]та 

ін. Вони досліджують досвід іноземних держав, аналізують нормативно-

правову базу створення недержавних пенсійних фондів. Проте ці питання, які 

охоплюють усе населення нашої країни, потребують подальшого детального 

дослідження. 

Метою дослідження є формування механізму та визначення особливостей 

функціонування недержавного пенсійного фонду України. 

Основу добровільного недержавного пенсійного забезпечення складають 

недержавні пенсійні фонди, які за видами поділяються на відкриті, 

корпоративні та професійні. 

У рамках системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні 

працівники мають можливість робити внески в обраний ними недержавний 

пенсійний фонд. Важливим є той момент, що система недержавного пенсійного 

забезпечення дозволяє також залучати гроші роботодавців для формування 

пенсійних заощаджень своїх працівників, таким чином, це ще більше буде 

сприяти підвищенню рівня життя громадян на заслуженому відпочинку. 

Передбачається, що для підприємств, у виробництві яких використовуються 

шкідливі ресурси, здійснення відрахувань у недержавні пенсійні фонди стане 

обов'язковим. Внески в недержавні пенсійні фонди, як з боку роботодавців, так 

і їх працюючих осіб, а також отриманий на них інвестиційний дохід 
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користується податковими пільгами. Розмір пенсій в системі недержавних 

пенсійних фондів в Україні залежить від розміру пенсійних внесків та терміну, 

протягом якого ці внески накопичувалися, а також отриманого та 

розподіленого на них інвестиційного доходу. 

Основні характеристики НПФ[5, с. 568]: 

− створюються на підставі рішення засновників; 

− не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу 

між засновниками; 

− недержавне пенсійне забезпечення є виключним видом діяльності НПФ. 

Проведення пенсійними фондами інших видів діяльності, не передбачених 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» забороняється; 

− функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення 

пенсійних внесків на користь учасників; 

− активи пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до пенсійного 

фонду та інвестиційного прибутку від інвестування пенсійних активів; 

− юридична особа може бути засновником одночасно не більше одного 

корпоративного або професійного пенсійного фонду, така юридична особа 

може бути засновником одного або більше відкритих пенсійних фондів; 

− після реєстрації в Держфінпослуг НПФ забороняється змінювати їх вид та 

назву, які визначені в Статуті; 

− заборонено проводити реорганізацію НПФ шляхом поділу або виділення, 

приєднання, злиття фондів різних типів; 

− дозволяється приєднання та злиття НПФ одного виду; 

− єдиним органом управління НПФ є рада фонду (для здійснення контролю 

над поточною діяльністю фонду та вирішення основних питань, пов'язаних з 

діяльністю фонду); 

− умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників 

встановлюється у вигляді пенсійних схем (невід'ємне доповнення до статуту 

НПФ); 

− розміри пенсійних виплат розраховуються виходячи з сум пенсійних 

коштів, які обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників; 

− накопичені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника кошти є 

його власністю. У разі смерті учасника його пенсійні активи підлягають 

спадкоємства згідно з цивільним законодавством; 

− НПФ не несе зобов'язань за зобов'язаннями держави, держава не несе 

відповідальності за зобов'язаннями НПФ. 

НПФ створюється у вигляді рахунку, на якому накопичуються кошти, 

тобто він необхідний для їх залучення, а свою діяльність здійснює, 

користуючись послугами інших установ: 

− послуги з адміністрування надаються Адміністратором пенсійних фондів; 

− послуги з управління активами – Компанією з управління активами; 

− послуги зі зберігання активів – Банком-зберігачем. 

Безпосереднє управління цими активами здійснює компанія з управління 

активами (КУА), яка аналізує ринок фінансових інструментів, розміщує активи 

відповідно до інвестиційної декларації фонду, забезпечує дохідність НПФ. 
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До основних функцій компанії-адміністратора входять[6, с. 118]: 

− здійснення операцій щодо управління активами відповідно до 

інвестиційної декларації НПФ та укладеного з НПФ договору про управління 

активами; 

− проведення розрахунків ризиків при здійсненні інвестування 

активів НПФ; 

− здійснення розрахунків дохідності та ризиковості інвестиційного 

портфеля НПФ; 

− подання щороку Раді НПФ пропозицій про внесення змін до 

інвестиційної декларації НПФ; 

− надання звітності та оприлюднення інформації відповідно до 

законодавства.  

КУА працює в інтересах учасників НПФ з метою забезпечення 

максимально можливого прибутку НПФ при мінімально можливих ризиках. Це 

досягається завдяки: 

− диверсифікація вкладень активів НПФ у різні фінансові інструменти; 

− законодавчим вимогам до цінних паперів (їх емітентам), які можуть 

входити до складу активів НПФ; 

− професійній діяльності КУА. 

Адміністратор володіє інформацією скільки коштів накопичено на користь 

кожного учасника НПФ. Допускається тільки поєднання функцій компанії-

адміністратора і КУА, але для того, щоб управляти активами, такій компанії 

обов'язково потрібно виконувати вимоги щодо розміру статутного фонду, 

обсягу власного капіталу, який необхідно підтримувати, і відповідні додаткові 

вимоги. 

Функцію зберігання та обліку активів НПФ виконує банк-зберігач, який 

зараховує пенсійні внески, виконує розпорядження адміністратора і КУА на 

списання коштів з рахунків НПФ, веде облік цінних паперів на рахунку ДЕПО. 

Діяльність кожного надавача послуг суворо регулюється та контролюється. 

Кожний з них повинен мати спеціальну ліцензію.  

Оскільки НПФ мають справу з грошима, що надаються їм у довгострокове 

користування, - робота з такими активами припускає довгостроковий період 

накопичення коштів, консервативну політику інвестування активів, 

необхідність захисту прав та інтересів учасників фонду (майбутніх пенсіонерів) 

і забезпечення надійності вкладень у НПФ. Без цього дискредитується власне 

ідея недержавного пенсійного забезпечення. 

Чинним законодавством України встановлені гарантії надійності НПФ. а 

також повернення та приросту пенсійних накопичень. Це, насамперед, 

жорсткий контроль з боку держави за виконанням фінансовими установами-

учасниками НПЗ законодавчо встановлених «правил гри»: розмежування та 

відокремлення активів НПФ від активів його засновників і роботодавців-

платників фонду, адміністратора, КУА, страхових організацій з метою 

унеможливлення банкрутства НПФ; цільове та ефективне використання 

пенсійних коштів; державне регулювання розміру тарифів на послуги, що 
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надаються у системі НПЗ; відповідальність суб'єктів системи НПЗ за 

порушення норм, передбачених законодавством; державне регулювання 

діяльності з НПЗ та нагляду за його здійсненням.  

Розглянемо використання активів недержавного пенсійного фонду. До 

складу активів недержавного пенсійного фонду входять[1, с. 68]: 

− активи в грошових коштах; 

− активи в цінних паперах; 

− інші активи згідно із законодавством. 

Активи НПФ формуються за рахунок пенсійних внесків та прибутку 

(збитку) від інвестування пенсійних внесків. Операції з пенсійними активами 

здійснюються згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду та 

укладеним договором про управління активами.  

Напрями використання активів недержавного пенсійного фонду 

представлено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Напрями використання активів недержавного пенсійного 

фонду[2, с. 128] 
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1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) 

коштів; 

2) надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або 

будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів; 

3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з 

обов'язковою умовою зворотного викупу. 

Пенсійні активи не можуть бути предметом застави. На пенсійні активи 

не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо 

вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать 

законодавству. 

Інвестування активів недержавного пенсійного фонду може 

здійснюватися в такі цінні папери: 

− цінні папери, погашення та одержання доходу за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України, місцевими радами; 

− акції та облігації українських емітентів, що пройшли лістинг та 

перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній 

системі, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 % від загальних обсягів 

торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України; 

− цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано 

урядами іноземних держав; 

− облігації іноземних емітентів з відповідним інвестиційним 

рейтингом, вимоги до встановлення якого визначаються ДКЦПФР; 

− акції іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих 

фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-

Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-

інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій має провадити 

свою діяльність не менше 10 років і бути резидентом країни, рейтинг 

зовнішнього боргу якої визначається ДКЦПФР. 

Пенсійні активи не можуть інвестуватися в[3, с. 220]: 

− цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, котрі здійснюють 

управління пенсійними активами, адміністратор, аудитор та особи, які надають 

консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом 

укладено відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного 

фонду; 

− цінні папери, які не пройшли лістинг фондової біржі або 

торговельно-інформаційної системи; 

− цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування; 

− векселі; 

− похідні цінні папери. 

До складу сукупного прибутку (збитку) від інвестування активів 

пенсійного фонду входять: 

− прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного 

фонду; 
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− пасивні доходи, отримані у результаті використання активів 

пенсійного фонду третіми сторонами; 

− доходи від оренди необоротних активів у складі пенсійних активів; 

− дохід, одержаний пенсійним фондом унаслідок сплати на його 

користь штрафних санкцій. 

Цей прибуток зменшується на суму втрат від вибуття активів, які 

перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами. 

Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду 

визначається як різниця між доходом, отриманим від продажу (відчуження 

іншим способом) відповідного активу пенсійного фонду, та його первісною 

вартістю. 

Пасивні доходи – доходи, одержані пенсійним фондом у вигляді 

процентів, дивідендів, роялті тощо як плата за використання коштів пенсійного 

фонду третіми особами. 

Розподіл прибутку між учасниками фонду здійснює адміністратор не 

рідше ніж один раз на місяць пропорційно сумам, відображеним на їх 

індивідуальних пенсійних рахунках. Встановлення мінімально гарантованої 

норми прибутку за будь-якою пенсійною схемою забороняється. 

НПФ має можливість приймати та розміщувати щомісячні суми внесків 

учасника, розміри яких істотно не впливають на зниження його доходів. 

Законом надано право встановлювати мінімальний розмір пенсійних внесків - 

10 % мінімальної зарплати із розрахунку за один місяць. При цьому 

максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується[5, с. 569]. 

З точки зору гарантій по збереженню і виплатам майбутніх пенсій 

працівник має більше довіри до свого роботодавця як особи, яка зацікавлена в 

стабільному соціальному кліматі в колективі і яка вже мас у своєму 

розпорядженні реальні активи підприємства для виконання зобов'язань по НПЗ 

персоналу. 

Пенсійні внески не підлягають обкладанню податком на прибуток і 

належать до валових витрат роботодавців-вкладників, які перераховують ці 

кошти на ім'я працівника-учасника НПФ. Від ГІДВ звільнені послуги по 

управлінню та інвестуванню пенсійних активів. Передбачені й інші податкові 

пільги, які вже діють або плануються до введення. 

НПФ надає можливість для засновників і вкладників брати участь у 

перерозподілі корпоративної власності шляхом викупу цінних паперів 

підприємства за рахунок коштів фонду. 

Разове вилучення накопичених зобов'язань можливе лише згідно з 

договором, підписаним обома сторонами, причому, зазвичай, накопичені 

зобов'язання разом із накопиченим доходом передаються ідентичному за 

організаційно-правовим статусом інституту. Учасник, який переходить до 

іншого НІ1Ф, має право перевести туди всі накопичені кошти, у тому числі 

виплачені пенсійні внески та інвестиційний дохід. 

Гарантоване виконання своїх фінансових зобов'язань передбачає постійне 

ведення фондами всього світу актуарних (балансуючих прогнозованих розмірів 
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фінансових надходжень і зобов'язань) розрахунків, щоб випадково не 

потрапити у стан неплатоспроможності. А держава, гарантуючи надійність 

заощаджень населення, регламентує і контролює припустимі для НПФ 

фінансові ризики та необхідні страхові резерви. 

Пенсійні кошти розміщуються, передусім, у реальні і ліквідні активи, 

представлені фінансовими інструментами, дохід за якими гарантований 

державою та відомими компаніями, а також у валютні цінності і нерухомість, 

що є передумовою не тільки рентабельності, але і надійності та швидкого 

повернення вкладень[6, с. 120]. 

В Україні НПФ належить роль фінансового інституту, спроможного 

забезпечити виплату своїм учасникам додаткову пенсію на рівні 20-30 % від 

середньої зарплати. 

Розглянемо пенсійні внески до НПФ та пенсійні виплати, що здійснються 

НПФ. 

Пенсійна схема – це документ, який визначає умови та порядок 

недержавного пенсійного забезпечення учасників НПФ. 

Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у 

порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних 

пенсійних схем. Розміри сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків 

можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. 

Внески за страхуванням, ризику настання інвалідності або смерті 

учасника фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом. 

Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних 

внесків - 10% мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць. 

Розмір пенсійних внесків до корпоративного або професійного 

пенсійного фонду, що сплачуються за кошти засновників цих фондів і 

роботодавців-платників, може визначатися у колективному договорі з 

урахуванням вимог цього Закону. 

Засновники корпоративних та професійних пенсійних фондів і 

роботодавці-платники можуть пропонувати укладення обов'язкового для всіх 

учасників фонду договору страхування ризику настання інвалідності або смерті 

учасника фонду, відповідно до визначеного порядку укладання такого договору 

та розміру внесків на такий вид страхування. Загальний розмір страхових 

внесків, які сплачуються за таким видом страхування, не може перевищувати 1 

% розміру пенсійного внеску, сплачуваного засновником або роботодавцем-

платником за кожного учасника фонду. Внески за цим видом страхування 

сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом. 

Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до відкритого 

пенсійного фонду від імені своїх працівників - учасників цього пенсійного 

фонду, може здійснювати внески з добровільного страхування ризику настання 

інвалідності або смерті учасника фонду. Розмір таких внесків не може 

перевищувати 1 % внесків, сплачуваних відкритому пенсійному фонду за 

кожного учасника фонду, за умови, що пенсійний фонд надає можливість 

придбати цей вид страхування як складову пенсійного контракту. 
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У разі прийняття фізичною особою внесків у пенсійному фонді на 

умовах, визначених законодавством, розмір таких пенсійних внесків 

встановлюється згідно із законодавством про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування[6, с. 121]. 

Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами 

недержавного пенсійного забезпечення не обмежується. 

Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у 

випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за 

офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент 

сплати, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи 

сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі. 

Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових 

сум на поточні рахунки пенсійного фонду 

Здійснення пенсійних внесків до НПФ є добровільним, але є виняток: в 

обов’язковому порядку такі внески повинні будуть сплачувати роботодавці до 

корпоративних або професійних фондів на користь тих своїх працівників, які 

працювали або   працюють   на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо 

шкідливими  і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  №1 та  на  

інших  роботах  із  шкідливими  і важкими умовами праці за списком  №2  

виробництв,  робіт,  професій,  посад і показників, затверджених  Кабінетом  

Міністрів  України, та за результатами атестації робочих місць,  на посадах,  що 

дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за  вислугу 

років,  які  відповідно  до законодавства,  що діяло раніше,  мали право  на  

пенсію  на  пільгових  умовах  або  за  вислугу  років. Це питання повинно бути 

врегульоване окремим законодавчим актом, який зараз знаходиться в стадії 

розробки. До запровадження вищезазначеного обов’язкового пенсійного 

забезпечення через професійні та корпоративні фонди, таким особам пенсії 

призначаються відповідно до чинного законодавства. 

Пенсійні виплати бувають трьох видів: одноразова пенсійна виплата, 

пенсія на визначений строк, довічна пенсія. 

Одноразова пенсійна виплата виплачується з НПФ адміністратором 

незалежно від пенсійного віку учасника фонду[4]: 

− за наявності медичнопідтвердженого критичного стану здоров’я; 

− настання інвалідності учасника Фонду; 

− у разі виїзду учасника НПФ на постійне проживання за межі 

України; 

− а також при досягненні учасником Фонду пенсійного віку, якщо 

сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного 

віку учасника не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років 

щомісячної виплати у розмірі 50% офіційно затвердженого прожиткового 

мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян. 

Пенсія на визначений строк також виплачується з НПФ адміністратором 

протягом установленого учасником фонду строк (не менше 10 років) після 

досягнення ним пенсійного віку. 
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Довічна пенсія виплачується страховиком, що має ліцензію на 

страхування життя, учаснику фонду протягом життя останнього за рахунок 

пенсійних коштів, переведених з НПФ до такого страховика. Страховика 

учасник обирає самостійно. 

Пенсійний вік визначається учасником фонду самостійно та може 

дорівнювати величині пенсійного віку для осіб відповідної статі, який дає право 

на отримання пенсії за загальнообов’язковим державним пенсійним 

страхуванням, або бути більшим чи меншим від нього (але не більш ніж на 

десять років). 

Для того, щоб почати отримувати пенсійну виплату учасник повинен 

подати адміністратору відповідну заяву. 

Для належного функціонування системи недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні потрібно забезпечити формування і розвиток 

відповідної законодавчої та нормативно-правової бази, стимулювати 

вкладників для участі у системі пенсійного забезпечення, сформувати додаткові 

механізми захисту пенсійних накопичень з метою захисту прав та інтересів 

вкладів та учасників. Також необхідно створити систему надійного 

інвестування пенсійних коштів, створити систему аналізу та контролю 

діяльності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення та 

забезпечити популяризацію діяльності цих небанківських фінансових установ. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

КРАЇНАХ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ 

В статті проведено дослідження  формування і використання комунальної 

власності органів місцевого самоврядування в європейських країнах та в 

Україні з метою виявлення спільних та відмінних ознак, що дозволить 

ефективніше використовувати напрацьований досвід для збільшення 

надходжень місцевих бюджетів. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, комунальна власність, комунальна 

сфера, комунальна власність в європейських країнах, муніципальна власність. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української економіки 

значну роль відіграє місцеве самоврядування, адже саме воно здійснює 

ефективне господарювання на місцях та в цілому зміцнює місцеві фінанси. 

Одним із найважливіших ресурсів, яким володіє місцеве самоврядування є 

комунальна власність. Та не дивлячись на те, що комунальна власність 

являється матеріальною  і фінансовою основою, в Україні існує проблема 

нерівних можливостей регіонів у реалізації регіональної політики.  

Одним зі шляхів розв’язання цих питань може стати опанування досвіду 

розвинених європейських країн щодо формування комунальної власності. А 

оскільки Україна оголосила курс на вступ до Європейського Союзу, то  і досвід 

має бути європейським. Це й підкреслює актуальність цього дослідження, 

присвяченого вивченню зарубіжного досвіду в галузі розвитку локальної 

демократії та її основи – муніципального господарювання. 

Питання функціонування, розвитку та підвищення ефективності утримання 

комунальної власності досліджувались в наукових працях А.М. Асаула, О.І. 

Амоші, О.Ю. Амосова, А.Ю. Бережної, С.В. Грибовського, О.А. Гриценко, О.А. 

Карлової, П. Ніколаєва, Г.І. Онищука, Д.І. Файнберга.  Крім того проблему 

розвитку основних принципів муніципального господарювання знайшла певне 

відображення у дослідженнях європейських фахівців таких як: Д. Віталь, К. 

Волш, С. Ліч, І.Мартін, Дж. Стюарт. 

Метою статті є аналіз досвіду утримання комунальної власності у 

європейських країнах та виявлення ключових аспектів адаптації перспективних 

напрямів в умовах України. 

Викладення основного матеріалу. В сучасному українському суспільстві 

кожного дня відбуваються активні соціально-економічні зміни, які зумовлюють 

залучення територіальних громад до ринкових відносин у вирішенні соціально-

економічної проблематики. Особливо гостро зазначена проблема виявляється в 

одній з найважливіших сфер соціального комплексу – комунального 

господарства, оскільки саме ця сфера безпосередньо формує середовище 

проживання громади. 

Європейські надбання в сфері розвитку муніципального підприємництва є 

важливими для України, адже вона знаходиться на шляху створення системи 
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комунального права, яке б систематизувало та розвивало матеріальну базу на 

місцях. Це є цілком доречним, оскільки в нас відсутні навички  побудови  

матеріальної основи локальної демократії подібної до європейських традицій.  

З вищезазначеного можна зробити висновок, що реформування 

комунальної власності в Україні сприятиме удосконаленню використання 

комунальної власності; створенню правових, економічних та організаційних 

передумов для формування територіальних громад, які б володіли 

матеріальними, фінансовими й іншими ресурсами в обсязі, достатньому для 

реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування [1, c. 39].  

На відмінно від України Європейська хартія, схвалена Комітетом міністрів 

Ради Європи у 1985 р., та національне законодавство практично усіх 

європейських країн забезпечує органи місцевої влади достатніми гарантіями 

щодо комунальної власності під час здійснення ними (органами місцевої влади) 

їхніх функцій. 

Національне законодавство майже в  усіх європейських країнах забезпечує 

органи місцевої влади достатніми ресурсами щодо комунальної власності під 

час здійснення ними  їхніх функцій. На відмінно від України, яка тільки 

починає розвивати комунальне підприємництво, для країн Європейського 

Союзу такі повноваження були схвалені ще  в 1985 р.  Комітетом міністрів Ради 

Європи. 

Відповідно до  рекомендації 132 (2003) «Про комунальну власність у світлі 

принципів Європейської хартії місцевого самоврядування» органи місцевої 

влади, які володіють комунальною власністю, здійснюють своє право на неї в 

повному обсязі. Також у цьому документі визначено, що:  

− існують різноманітні національні способи оподаткування комунальної 

власності. Таке оподаткування може бути бюджетним чи позабюджетним 

джерелом доходів місцевих бюджетів;  

− у деяких державах уся комунальна власність чи її частина може 

використовуватися з метою матеріального забезпечення або бути проданою; 

− органи місцевого самоврядування мають право: одержувати вигоду  від її 

відчуження, реквізиції або/та переважного права придбання на свою користь на 

підставі державних інтересів; засновувати комерційні компанії і створювати 

об’єднання з іншими територіальними утвореннями чи юридичними особами 

шляхом передачі власності цим компаніям чи юридичним особам або через 

управління певною комунальною власністю. 

Вагомим важелем регулювання розподілу між державою та 

підприємствами всіх форм власності прибутку як головного джерела 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств є податок на прибуток 

підприємств.  

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин 

бюджету у будь-якій країні. У більшості країн світу податок на прибуток 

коливається в межах 20–30%. Хоча, останнім часом чітко спостерігається 

тенденція до зниження базової ставки (табл. 1.)  
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Аналізуючи ставку податку на прибуток підприємств в Україні, порівняно 

із іншими державами, бачимо, що вона є досить низькою. Таким чином Україні, 

необхідно звернути увагу не лише на номінальне зменшення податкового 

навантаження, а й використати дану ставку як потужний механізм для 

підвищення привабливості країни. 

 

Таблиця 1. Динаміка ставок податку на прибуток підприємств в 

Україні та світі, % 
Країна/Рік 2006 2009 2013 2017 

Німеччина 38,34 29,44 29,55 29,58 

Польща 19 19 19 19 

Україна 25 25 19 18 

 

А у свою чергу податок на прибуток підприємств в Україні включає 

податок із підприємств комунальної власності. Тому, якщо характеризувати 

показники комунальних підприємств, то можна побачити, що вони займають 

лише 14% у 2017 році, тоді як  майже 60%  надійшло  від приватних 

підприємств, 21% –від іноземних підприємств та компаній, створених за участю 

іноземного капіталу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура надходжень податку на прибуток підприємств за 

2015-2017 рр. 

 

Відповідно до особливостей функціонування комунальної власності у світі 

дозволяє виділити три основні моделі [4, c. 20]: 
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Рис. 2. Світові моделі функціонування комунальної власності 

Приклад політики першого типу характеризується орендною платою для 

місцевих бюджетів і є постійним та стабільним джерелом доходу. Термін 

оренди встановлюється залежно від цільового призначення, а розмір плати за 

оренду визначається відповідно до оціночної вартості. Разом з тим, орендар має 

право передавати своє право на оренду третій особі без погодження з місцевою 

владою. 

Прикладом такої політики  є комунальна  власність у Франції, яка  

функціонує по  принципу передачі в управління приватним компаніям на 

довгостроковій основі (до 30-50 років). Але будь-яке майно підлягає 

обов’язковому поверненню в муніципальну власність по закінченні терміну дії 

договору. Відповідно до цього, муніципалітет мінімізує свої витрати  на  

утримання та модернізацію своїх комунальних об’єктів, а інвестор у свою чергу  

фінансово зацікавлений в його розвитку.  

Для України досвід  Франції є корисним тому, що він підтверджує 

можливість та необхідність запровадження децентралізації влади у державі, 

якщо до цього дозріла і державна влада, і суспільство  [4, c. 187].  

Країни, в яких  регулювання операцій з комунальною власністю 

здійснюється за другим типом ґрунтується на жорстоких обмеженнях та умов, 

які надійно гарантують дотримання інтересів органів місцевого 

самоврядування. Варто зазначити, що продаж об’єктів комунальної власності 

здійснюється тільки на відкритих аукціонах.  

Однією із країн другого типу відноситься Німеччина. Тут комунальні 

підприємства житлово-комунального господарства передаються до статутного 

капіталу акціонерних товариств як вклад до муніципалітету, причому зазвичай 

місцеві адміністрації отримують від 50 до 100 % акцій компанії. Разом з тим цій 

країні  притаманна  велика соціальна спрямованість, яка зорієнтована на 

бюджетні кошти та стійкий розвиток в умовах високого рівня бюджетної 

забезпеченості.  

У Республіці Білорусь, яка теж належить до другої моделі господарювання  

питома вага приватизації об’єктів комунальної власності належить продажу на 

аукціоні та перетворенню в акціонерні товариства. Підприємства, які були 

реформовані зараз відзначаються вищою рентабельністю та хорошими 
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фінансовими показниками.  А перерахування до міських бюджетів доходів за 

акціями підприємствами, які мають частку комунальної власності в статутному 

капіталі, мають тенденцію до зростання. Це зумовлено, зокрема, успішною 

роботою таких підприємств та зацікавленістю їх керівництва у збільшенні 

власного прибутку. 

Третя модель функціонування комунальної власності. У країнах 

Центральної та Східної Європи, таких як Латвія, Угорщина, Польща, основним 

способом подолання збитковості використання комунальної власності від 

самого початку розглядалася приватизація.  

Місцевий орган влади Латвії у рамках  Європейської хартії місцевого 

самоврядування стандартів з формування комунальної власності має право 

власності на рухоме і нерухоме майно, здійснення його приватизації, укладення 

договорів і участі в інших приватних комерційних операціях, пов’язаних з 

використанням комунальної власності.  

Унаслідок появи в галузі міжнародних компаній з досвідом управління 

підприємствами інфраструктури в комунальному секторі було запроваджено 

дієві способи управління й розроблено ринкові методи ціноутворення. Проте 

негативним наслідком стало підвищення тарифів. Так, упродовж 1991-2001 рр. 

в Угорщині тарифи на енергію та інші види палива підвищилися в 14, у Польщі 

– 10 разів. У Чехії темпи підвищення були дещо повільнішими. Крім того, 

держава й досі надає значні дотації для підприємств житлово-комунального 

господарства. 

Водночас особливістю приватизації комунального майна в Великобританії 

було те, що держава списала всі борги комунальних підприємств та взяла на 

себе витрати приведення їх у працездатний стан. Таким чином, метою 

приватизації у цих країнах були: зниження витрат державного бюджету на 

утримання комунальної власності, підвищення її ефективності управління, 

розвиток ринку житлових послуг.  

Слід відмітити, що протягом 1992-2008 рр. в Україні було приватизовано 

майже 91000 об’єктів комунальної власності, що складає 76,5 % від загальної 

кількості приватизованих об’єктів за роки приватизації, проте більшість з них 

теж є неефективними [3, c. 408]. 

З  усього вищезазначеного можна зробити висновок, що зарубіжний досвід  

приватизації комунального майна має достатньо неоднозначні наслідки. 

Включення комунальної власності у систему ринкових відносин може привести 

до значних втрат споживачів, заради яких вона й була створена. Водночас це 

сигналізує про необхідність проведення значної модернізації комунального 

господарства в Україні на підставі врахування іноземного досвіду. 

Швеція у ході муніципальних реформ 1862-1992 рр., також стикалася із 

аналогічними проблемами, які зараз присутні в Україні. Але в нашої  країни 

немає скільки  часу, щоб здійснювати реформування впродовж 130 років. 

Головною з таких проблем є формування повноцінного суб’єкта місцевого 

самоврядування, який мав би необхідні матеріальні й фінансові ресурси для 

забезпечення виконання завдань місцевого самоврядування, пов’язаних із 

наданням послуг громадянам. Сьогодні в Україні, як і у Швеції 25 років тому, 
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існує велика кількість територіальних громад, значна частина яких є фінансово 

неспроможною, вони не мають можливості сформувати належні місцеві 

бюджети лише за рахунок внутрішніх джерел. 

Необхідно зазначити, що реформи місцевого самоврядування у всьому 

цивілізованому світі сфокусовані на тому, щоб служби для населення були 

більш ефективними і, врешті, саме це має за мету зробити їх зручними для 

громадянина, зменшити бюрократичні труднощі, піднести ефективність та 

продуктивність [2, c. 196]. 

Саме право комунальної власності у більшості країн з високим добробутом 

є міцною основою для життя кожного громадянина, гарантією реалізації його 

соціального потенціалу як основної мети здійснення соціальної регіональної 

політики.  В Україні право комунальної власності має бути підкріплене 

реальними повноваженнями суб’єктів соціальної регіональної політики, чого 

неможливо досягти без широкомасштабної реформи місцевого самоврядування. 

Отже, для  реформування комунального сектору в Україні насамперед 

необхідно удосконалити нормативно-правову базу, якою б регулювалася 

адміністративно-територіальна  структура України.  Також важливо 

запровадити сучасні ефективні механізми управління комунальною власністю 

на основі досвіду європейських країн з урахуванням спільних та відмінних 

тенденцій. 
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Ефективність страхової компанії закладає основу успішної діяльності по 

досягненню поставлених цілей, виконанню функціональних обов’язків на рівні 

підрозділів, швидкості прийняття рішень, своєчасному реагуванні на зміни, що 

відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищі, найбільш повному 

використанні наявних ресурсів, управлінню ризиками, розробці та 

впровадженню стратегії функціонування компанії.  

Особливості ефективності в розрізі страхових компаній розглядаються С. 

Г. Журавиним, В. М. Фурманом, О. Ф. Філонюком, В. В. Корнєєвім та іншими, 

у той час як Н. П. Ніколенко, Д. В. Лесоводскій, В. В. Бурцев роблять акцент на 

результативності цієї системи та її відповідності особливостям конкретної 

страхової компанії. Разом з тим постійний розвиток ринку страхування 

приносить зміни в діяльність українських страховиків, що потребує додаткових 

досліджень.  

Метою статті є дослідження організаційно-економічного механізму 

забезпечення ефективності діяльності страхової компанії. 

Механізм, як категорія, виступає інструментом, що забезпечує 

поступальний розвиток об’єкта, на який спрямовується рушійна сила чинників 

зовнішнього середовища. Зміст і структура механізму змінюються у процесі 

розвитку суспільного виробництва, внаслідок чого механізм має бути 

адекватним рівню розвитку продуктивних сил.  

У найзагальнішому значенні під механізмом розуміється внутрішній 

устрій, система чого-небудь, а також сукупність станів і процесів, що 

складають яке-небудь явище.  

З точки зору організації страхової діяльності й з урахуванням поставленої 

мети – забезпечення прибутковості – головним для ефективної роботи 

страхових компаній має стати гарантування одержання прибутку від усього 

спектру робіт.  

На сьогодні цей механізм розглядаємо як механізм організаційно-

економічний, що являє собою сукупність організаційних заходів, спрямованих 

на дотримання й ефективне використання економічних законів і важелів, аби 

досягти поставленої мети.  

В економічній літературі синонімами терміна «організаційно-

економічний механізм» використовують такі: «економічний механізм», 

«організаційний механізм», «господарський механізм», «механізм 

управління»[1, с. 17]. 

Базовий у системі господарського механізму – економічний механізм, 

який діє через економічні інтереси як усвідомлені матеріальні потреби людей і 

містить комплекс економічних способів, важелів, методів, нормативів, 

показників, з допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони.  

Економічний механізм являє собою інтегровану, багаторівневу систему 

методів і форм господарювання. Це своєрідна система економічних методів, 

направлених на забезпечення функціонування й підвищення ефективності 
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виробничої системи; додатково це також комплекс взаємопов’язаних і 

впорядкованих заходів, що реалізуються завдяки різним методам 

господарювання й забезпечують раціональне протікання економічних процесів; 

також це підсистема оцінювання й аналізу видів діяльності, підсистема 

контролю, планування, мотивації і стимулювання.  

Функціонування страхової компанії як системи господарюючих елементів 

(підрозділів) забезпечується через його внутрішній економічний механізм. 

Структура цього механізму визначається через таке[3, с. 82]:  

- організаційно-технічну систему чи формування вертикальних зв’язків 

між адміністративним центром й підрозділами й горизонтальних зв’язків між 

самими підрозділами;  

- систему контролю, оцінювання та планування діяльності підрозділів;  

- мотиваційний механізм функціонування;  

- встановлення матеріальної відповідальності підрозділів.  

Як і система, внутрішній економічний механізм установи будується за 

дотримання чітко визначених і науково обґрунтованих принципів:  

- принцип цільової сумісності й зосередженості передбачає утворення 

цілеспрямованої системи управління, де всі її ланки утворюють єдиний 

механізм, націлений на вирішення загального завдання;  

- принцип безперервності й надійності полягає в утворенні таких 

технічних та організаційно-господарських умов, при яких забезпечується 

стійкість і безперервність заданого режиму роботи.  

- принцип пропорційності, планомірності й динамізму означає, що 

система управління має бути націлена на вирішення і поточних, і 

довгострокових завдань розвитку страхової компанії. Ця система пов’язує в 

часі дії людей, кількість і якість наданих послуг, кількість необхідних ресурсів;  

- демократичний принцип – ґрунтується на правилах і методах 

суспільного поділу праці.  

Підготовка рішення й відповідальність за його реалізацію на практиці 

мають покладатися на той орган, що[2, с. 40]: 

1) краще, ніж інші, інформований про стан справ на окремому об’єкті;  

2) найбільш зацікавлений у здійсненні й високій ефективності рішень;  

3) може нести юридичну, матеріальну, адміністративну відповідальність 

за якість прийнятих рішень та повноту їх реалізації;  

Наявність принципу ефективності управління пов’язане з існуванням 

багатоваріантних шляхів досягнення однієї мети. Страхова компанія завжди 

перебуває в процесі пошуку ефективних рішень, направлених на покращення 

організації діяльності й надання конкурентоспроможних послуг.  

Щодо організаційного механізму, то його трактування можна виразити як 

перелік певних складових елементів, що в сукупності створюють організаційну 

основу окремих процесів та явищ. На сьогодні одні автори трактують 

організаційний механізм як сукупність процесів, які відбуваються в організації, 

інші – як етапи життєвого циклу організації, треті – як основні норми, правила 

що діють у межах організації. 
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Узагальнивши все вищезазначене, поняття «організаційний механізм» 

набуває такого вигляду: організаційний механізм – це сукупність усіх правил і 

норм, що циркулюють в організації, і разом з цим усі господарські процеси, які 

організація здійснює для досягнення основної мети діяльності.  

Як будь-яка система, організаційно-економічний механізм повинен 

будуватися та діяти відповідно до основних принципів: 

- невід’ємності, який означає, що механізм складається із взаємозалежних 

складових і, відповідно, функціонування кожної з них базується на інших 

підсистемах і загалом на всій економіці;  

-      комплексного підходу до здійснення, активності та гнучкості;  

- оптимального співвідношення державного регулювання й 

самоуправління;  

- максимального використання матеріальних, інтелектуальних, 

фінансових ресурсів задля реалізації цілей;  

- адитивності та неперервності стратегічного партнерства.  

Організаційно-економічний механізм страхової компанії є результатом дії 

системи внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування й розвитку страхової 

компанії, де відображається складна система різноманітних економічних 

відносин. Разом з тим зі свого якісного боку він виступає і визначальним 

фактором успішності, будучи інструментом досягнення поставленої мети.  

З якісного боку цей механізм включає організаційні важелі, що 

забезпечують ефективний розвиток економічної системи й дієвість економічних 

законів. Тому якість організаційної складової цього механізму визначає його 

рівень адекватності відповідній економічній системі. 

У свою чергу він діє на макро- та мікрорівні. На макрорівні механізм 

включає ринкові механізми саморегуляції та систему державного регулювання 

діяльності страхових компаній (законодавча база, рівень податкового обліку, 

політичні взаємовідносини країн, напрям полі- тики держави). На даному рівні 

ефективність механізму частково корегується загальносвітовими тенденція- ми 

та впливами. Водночас він взаємодіє з механізмами мікрорівня, якими є 

індивідуальнимимеханізмами й фактори впливу (рівень зв’язків страхової 

компанії з іншими суб’єктами ринкової інфраструктури, розвиненість і міцність 

взаємовідносин із державою, якість співробітництва). Узагалі організаційно-

економічний механізм управління є не тільки однією з умов подолання 

кризових явищ у реальному секторі підприємства, а й необхідною передумовою 

його успішної діяльності[3, с. 84].  

Цей механізм управління містить у собі такі компоненти, як: принципи, 

завдання, методи, форми й інструменти, організаційну структуру управління 

страховою компанією та її персоналом, інформацію та засоби її обробки. Отже, 

як організаційно-економічний механізм потрібно розглядати комплексну 

систему, яка складається з системи забезпечення, функціональної й цільової 

системи, що містять певну сукупність організаційних та економічних важелів, 

котрі впливають на організаційні й економічні параметри системи управління 

страховою компанією з метою забезпечення ефективності діяльності й 

отримання конкурентних переваг.  
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Для більш повного розуміння організаційно-економічного механізму 

забезпечення ефективності діяльності страхової компанії, побудовано 

структурну модель організаційно-економічного механізму забезпечення 

ефективності діяльності (рис. 1). 

Система забезпечення складається з підсистем ресурсного, правового, 

нормативно-методичного, технічного, наукового, інформаційного 

забезпечення.Організаційно-економічний механізм страхової компанії включає 

такі основні функціональні підсистеми: організації, планування, мотивації, 

контролю і також регулювання. 

 
 

Рис. 1. Структурна модель організаційно-економічного механізму 

забезпечення ефективності діяльності страхової компанії[6, с. 172] 
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Цільова система містить у собі цілі й основні результати діяльності 

страхової компанії й разом з цим критерії ви- бору й оцінювання досягнення 

окремих цілей та результатів роботи страхової компанії. Зміст кожної з даних 

систем і кількість підсистем у кожній з них залежать від сфери й масштабів 

діяльності страхової компанії, її типу, масштабу впливу зовнішнього 

середовища та результатів роботи страхової компанії й інших факторів. Для 

забезпечення конкурентоспроможності та закріплення на ринку страховій 

компанії потрібно завжди працювати в напрямі забезпечення ефективного 

управління, що має базуватися на забезпеченні поєднання зовнішньої і 

внутрішньої ефективності управління. 

Зовнішня ефективність характеризується ступенем досягнення цілей і 

ступенем виконання планів діяльності. Внутрішня – може бути 

охарактеризована з допомогою показників фінансової, економічної, ресурсної 

ефективності й показників, що характеризують соціальний ефект від роботи 

установи[5, с. 8].  

Тому як складова організаційно-економічного механізму механізм 

забезпечення ефективності є як спроможність організації забезпечити 

прибутковість і тривалість успішної діяльності й розвитку страхової компанії 

на основі створення й реалізації оптимальних стратегій, які мають забезпечити 

не тільки якийсь ефект, результат, а й гнучкість та адаптивність системи 

управління, конкурентоспроможність діяльності страхової компанії загалом.  

Цей механізм забезпечення ефективності діяльності страхової компанії 

визначається не тільки факторами зовнішнього середовища, оскільки передусім 

ефективність залежить від дій персоналу в процесі діяльності організації, в 

процесі реалізації розроблених планів і програм розвитку, в процесі досягнення 

певних цілей. Тобто, ефективність діяльності залежить від адекватності 

обраних стратегій цілям організації, оптимальності процесів реалізації 

стратегій, мотивації персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, 

технології та стилю управління. Разом з цим кожнастрахова компаніяповинна 

мати свій внутрішній механізм, який буде захищати його від потенційних 

помилок, порушень і втрат, сприятиме в досягненні поставлених цілей шляхом 

всебічної оцінки внутрішніх систем управління, ризик-менеджменту, контролю 

тощо. Ефективність механізму багато в чому визначатиметься застосуванням 

розширеної системи моніторингу як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища страхової компанії. Відповідно, провідне місце в цьому процесі 

відводиться інформації, що випливає з такого[6, с. 173]:  

- по-перше, організацій- но-економічний механізм у загальному вигляді 

являє собою сукупність різноманітних процесів, послідовностей ста- ну або 

частин деякої системи, порядку ви- значеної економічної діяльності;  

- по-друге, зв’язок між зазначеними складовими здійснюється й 

підтримується завдяки інформації. Аналіз відповідних інформаційних образів і 

визначає основу прийняття певних рішень. 

Організаційно-економічний механізм діятиме у межах певноїстрахової 

компанії даних щодо можливих напрямів ускладнення розвитку організації. 

Джерелом формування такої інформації є, з одного боку, результати аналізу 
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зовнішнього середовища, виявлення пов’язаних з нею негативних тенденцій, з 

іншого – аналіз потенціалу страхової компанії й її діяльності, виявлення 

негативних внутрішніх тенденцій, слабких і сильних сторін страхової компанії. 

Далі зовнішні й внутрішні впливи утворюють деяке інформаційне поле, яке 

безпосередньо впливає на відповідні функціональні напрями організаційно- 

економічного механізму страхової компанії 

Інформаційне поле організаційно-економічного механізму діяльності 

страхової компанії складається з інформаційних образів, що утворюються в разі 

різновидів моніторингу певних напрямів діяльності страхової компанії: 

моніторингу фінансового стану страхової компанії; нормативно-законодавчої 

бази; структурної організації й соціального моніторингу 

Необхідно зазначити, що стійкою є тастрахової компанії, що може 

витримати граничний, максимальний рівень непередбачуваних втрат, при 

якому він зберігає стан ефективного функціонування. А стабільний розвиток, у 

свою чергу, означає спроможність страхової компанії з часом забезпечити 

зменшення даних втрат, належну швидкість їх подолання, створюючи цим 

можливості для досягнення та підвищення рівня стійкості[2, с. 40].  

Результативність функціонування вищезазначеного механізму 

залежатиме також і від ступеня впорядкованості його елементів, їх взаємодії і 

спрямованості щодо досягнення поставленої мети.  

Складовими блоками механізму є такі: суб’єкти, об’єкт, процес 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії, який включає такі 

елементи:  

а) методи управління (оцінка, планування, аналіз, контроль); 

б) інструменти управління.  

Перший блок механізму охоплюватиме суб’єктів управління, тобто 

відповідальних осіб чи груп осіб, органів регулювання, які уповноважені 

приймати управлінські рішення та вживати певні заходи щодо здійснення 

регулювання й контролю за всіма стадіями процесу управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії.  

Другий блок механізму вміщатиме об’єкт управління, яким є фінансова 

стійкість страхової компанії, що визначається через такі характеристики:  

1) якість активів;  

2) рівень капіталізації, платоспроможності й ліквідності;  

3) якість зобов’язань;  

4) рівень прибутковості;  

5) якість управління активами й зобов’язаннями, капіталом, 

платоспроможністю, прибутковістю й ліквідністю;  

6) рівень чутливості страхової компанії до різних ризиків і якість 

управління ними[4, с. 47]. 

Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії, він має специфічні особливості й на 

макроекономічному, і на мікроекономічному рівнях.  

Процес управління передбачатиме застосування певних методів, 

основними з яких є такі:  
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1. Планування – визначає необхідність постановки цілей, визначення 

тактики та стратегії досягнення головної мети.  

2. Аналіз основних елементів, які визначають стійкий фінансовий стан.  

3. Оцінку й регулювання фінансової стійкості страхової компанії. 

Напрями оцінки фінансової стійкості: по-перше, пряме регулювання й 

обов’язкова оцінка; по-друге, саморегулювання й самостійна (ініціативна) 

оцінка.  

4. Контроль – перевірка відповідності одержаних результатів 

запланованим показникам, оптимальні значення цих показників сприяють 

підвищенню рівня фінансової стійкості страхової компанії.  

Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності 

страхової компанії має забезпечити[1, с. 20]: 

− ефективну взаємодію складових страхової компанії та їх орієнтацію на 

досягнення кінцевої мети; 

− раціональне використання всіх трудових ресурсів, що беруть участь у 

процесі діяльності, та підвищення їх продуктивності; 

− реалізацію системи заходів, що сприяють розширенню ініціативи, 

самостійності та відповідальності працівників страхової компанії за кінцеві 

результати його діяльності; 

− удосконалення методики та техніки підготовки і прийняття управлінських 

рішень; 

− розробку та впровадження системи показників ефективності 

функціонування об’єкта; 

− створення таких економічних умов, які дали б можливість виконувати 

програму розроблених заходів не шляхом адміністративного тиску, а головним 

чином за рахунок економічної зацікавленості всіх учасників процесу діяльності. 

Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності 

діяльності страхової компанії, враховуючи його структуру, є складною 

системою, і пропонується розуміти його як оптимальну сукупністю форм, 

структур, методів, засобів і функцій управління, яка має формувати через 

економічні важелі відносини механізму з зовнішнім середовищем із метою 

забезпечення цілеспрямованого оперативного регулювання діяльності за 

напрямами управління ефективністю для відповідності фактичного стану 

страхової компанії заданим параметрам. 

Таким чином, можна обґрунтувати роль організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю в діяльності страхової компанії, що: 

– відповідати цілям і завданням діяльності страхової компанії. Це 

означає, що серед засобів впливу, які передбачається використовувати в 

управлінні, повинні бути такі, які можуть працювати на дані цілі; 

– формуватися не за чутливістю до засобів впливу кожної людини 

окремо, а за груповою динамікою. Це означає, що людину слід розглядати в 

певному соціальному середовищі та в процесах можливих змін, які реально 

відбуваються при функціонуванні страхової компанії; 
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– створити умови діяльності, які мають мотиваційну цінність. Умови, в 

яких працює людина, можуть бути або мотивом, або перешкодою для 

ефективної роботи. Механізм управління – це оточення людини, що створює 

відповідне її ставлення до роботи та функцій, до колег і керівництва; 

– орієнтуватися на визначені способи використання засобів управління, 

тобто методи управління. Засоби управління, які має в своєму розпорядженні 

керівництво, мають давати можливість використовувати найбільш ефективні 

методи управління; 

– мати потенціал свого вдосконалення і розвитку. Необхідно постійно 

проводити корегування механізму управління ефективністю діяльності 

страхової компанії, оскільки у зв’язку з обставинами відбуваються зміни 

системи цінностей, мотивів і інтересів, які не завжди є передбачуваними. Слід 

орієнтувати механізм управління на розпізнавання засобів впливу, що 

виникають, збагачення тих, що вже існують або їх заміну новими. Адже не 

можна вважати, що одного разу сформовані та знайдені засоби впливу надалі не 

зміняться; 

– визначати стиль управління, який не є індивідуальністю керівника. За 

багатьма своїми ознаками стиль управління формується відповідно до 

механізму управління, який визначає можливості використання тих чи інших 

методів управління; 

– спиратися на повноту та збалансованість засобів впливу. Це 

найважливіша умова ефективного використання механізму управління 

ефективністю діяльності страхової компанії. Спотворення засобів впливу 

зменшує ймовірність успішного управління. 

– дотримуватися принципу моральності. Засоби та методи управління 

можуть бути такими, що суперечать принципу моральності, наприклад, страх, 

шантаж, моральний тиск. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669299
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614708
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%81%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%95%D0%BA.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ  

Однією з важливих характеристик підприємницького середовища країни є 

інвестиційний клімат. Він формується сукупністю різноманітних факторів, що 

визначають ступінь ризику капіталовкладень, можливість їх ефективного 

використання, а також забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та 

іноземних інвесторів. Не викликає сумніву, що суттєвий вплив на інвестиційну 

активність спричиняє податкова політика.  

Сучасна податкова система в Україні залишається фіскально спрямованою 

та не сприяє економічному зростанню, відродженню вітчизняного 

товаровиробника та випуску конкурентоспроможної продукції. Відтак, важлива 

роль в активізації інвестиційної діяльності засобами податкової політики 

належить загальному рівню оподаткування, ставкам окремих податків, які 

формують обсяги прибутків господарюючих суб’єктів та рівень цін у 

суспільстві, а також податковим пільгам.  

Податок на прибуток господарюючих суб’єктів та податок з доходів 

фізичних осіб є тими важливими податками, які безпосередньо спричиняють 

активізацію або гальмування процесів інвестування в державі. Адже 

підвищення і якісна зміна структури доходів населення і розширення напрямів 

їх використання впливають на участь громадян у процесі капіталоутворення [5]. 

Світовий досвід свідчить, що в розвинутих країнах зниження надходжень 

від податку на прибуток підприємств відбулося внаслідок зниження ставок 

оподаткування, і це привело до активізації інвестиційних процесів. Тому, на 

нашу думку, для України особливо актуальним у нинішніх умовах 

господарювання могло б стати питання диференціації ставок податку на 

прибуток залежно від пріоритетності галузей економіки та окремих 

підприємств. З іншого боку, у розвинутих країнах спостерігається тенденція 

скасування податкових знижок і застосування єдиної помірної податкової 

ставки, що пояснюється намаганням забезпечити нейтральність податкових 

систем щодо діяльності суб’єктів господарювання. 

Гострим залишається питання стосовно впливу непрямих податків на 

інвестиційну активність. Переважання в Україні непрямих податків над 

прямими можна пояснити низьким рівнем податкової культури, що призводить 

до приховування прибутків, існування тіньової економіки, а також низьким 

рівнем доходів переважної більшості населення. Це не дає можливості 

перемістити навантаження на прибуткове оподаткування громадян, адже за 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
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досвідом розвинених країн − чим вищі доходи населення, тим більше поширені 

прямі податки. 

Розглянемо динаміку обсягів інвестицій за джерелами фінансування в 

Україні (табл. 1). Протягом 2013-2017 рр. відбулося зростання капітальних 

інвестицій в економіку України з 249,9 млрд. грн. до 448,5 млрд. грн., тобто на 

79 %.  

 

Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування 

в Україні 

 

Показник 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

Обсяг 

інвестицій 
249,9 100 219,4 100 273,1 100 359,2 100 448,5 100 

за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 
6,2 2,5 2,7 1,2 6,9 2,5 9,3 2,6 15,3 3,4 

місцевих 

бюджетів 
6,8 2,7 5,9 2,7 14,3 5,3 26,8 7,5 41,6 9,3 

власних 

коштів 

підприємств 

165,8 66,3 154,6 70,5 184,4 67,5 248,8 69,3 310,1 69,1 

кредитів 

банків 
34,7 13,9 21,7 9,9 20,7 7,6 27,1 7,5 29,6 6,6 

іноземних 

інвесторів 
4,3 1,7 5,6 2,6 8,2 3 9,8 2,7 6,2 1,4 

населення на 

будівництво 

житла 

24,1 9,7 22,1 10,1 32 11,7 29,9 8,3 32,8 7,3 

інших джерел 8,0 3,2 6,7 3 6,7 2,4 7,5 2,1 12,9 2,9 

Джерело: [2]. 
 

Однак, аналізуючи обсяги і загальні тенденції інвестування в основний 

капітал, можна зробити висновок про його нераціональну структуру та 

нестабільну динаміку. Дані табл. 1 свідчать про те, що власні ресурси незмінно 

залишаються основним джерелом інвестиційного розвитку підприємств. 

Зокрема, найбільша питома вага (70,5 %) у 2014 р. та 69,3 % у 2016 р. 

припадала на фінансування інвестиційної діяльності за рахунок власних коштів. 

Це свідчить про значну залежність стану інвестування в країні від фінансового 

стану підприємств та організацій. 

Водночас спостерігалася нестабільна динаміка щодо фінансування 

інвестиційних проектів за рахунок коштів іноземних інвесторів. Протягом 

2013-2015 рр. відповідна частка збільшилась з 1,7 % до 3 %, а потім відбулося 

істотне падіння показника до 1,4 % у загальній структурі. Таке суттєве 

зменшення фінансування інвестиційної діяльності за рахунок коштів іноземних 

інвесторів свідчить посилення несприятливості інвестиційного середовища в 

Україні.  

Негативним сигналом, на наш погляд, є стрімке скорочення частки 

позикових коштів у джерелах фінансування: від 13,9 % у 2013 р. до 6,6 у 2017 р. 



 

515 

 

Таке коливання може свідчити про недостатню довіру до вітчизняної 

банківської системи, незважаючи на відносну стабілізацію відсоткової політики 

комерційних банків. Причому, переважну більшість кредитів було використано 

для забезпечення поточної діяльності суб’єктів господарювання, а не в 

інвестиційну діяльність.  

Щодо частки державного фінансування (коштів державного та місцевих 

бюджетів), то вона має позитивну динаміку та складає в середньому за 2013-

2017 рр. 7,8 % . Слід зауважити, що зростання відповідного показника 

відбувається значною мірою за рахунок коштів місцевих бюджетів, що 

пов’язано із розвитком децентралізації у державі, в ході якої разом із 

повноваженнями передаються на місця також фінансові ресурси. Водночас 

посилилась тенденція зниження частки видатків державного бюджету на 

фінансування капітальних інвестицій. 

Податкове законодавство передбачає низку елементів, які мають 

позитивний регулюючий вплив на підприємницьку діяльність. Однак, чи не 

єдиними заходами стимулюючого характеру щодо інвестування протягом 

останніх років в Україні, були зниження ставки податку на прибуток та ПДФО 

до 18 % та запровадження автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ.  

Натомість інвестиційно привабливі країни постійно дбають про 

покращення інвестиційного клімату, створюючи особливі режими для 

іноземних інвестицій та надаючи пільги. До основних пільг по податку на 

прибуток, що використовуються у світовій практиці, належать: прискорена 

амортизація, інвестиційний податковий кредит, пільги на новостворені 

акціонерні товариства, пільги для стимулювання експорту, виключення з 

оподаткованого прибутку акціонерних товариств частки, яка розподіляється 

серед акціонерів (дивіденди), звільнення від оподаткування частки прибутку, 

що виділяється на фінансування наукових досліджень тощо. 

Враховуючи надзвичайне значення інвестування як рушійної сили 

економіки, необхідно всебічно використовувати усі факторів, які могли б 

сприяти зростанню обсягів інвестицій, підвищенню їх ефективності та 

позитивного впливу на темпи економічного зростання. Тому важливого 

значення набуває подальше вдосконалення механізмів фіскального 

регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні для підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

В УКРАЇНІ 

Охорона здоров’я є складовою соціальної сфери, що відіграє ключову роль 

у забезпеченні добробуту населення, оскільки саме благополуччя зі станом 

здоров’я є головним індикатором якості життя. Обґрунтовані та раціональні 

інвестиції в систему охорони здоров’я зумовлені не лише необхідністю 

забезпечення соціальних потреб населення; вони повертаються значними 

економічними дивідендами. Тому інвестиції в охорону здоров’я слід розглядати 

як внесок у розвиток національної економіки та підвищення суспільного 

добробуту.Зогляду на цевивченняаспектівфінансуваннята вдосконалення стану 

охорониздоров’я є важливоюнауковою проблемою, над якоюпрацюють як 

вчені-економісти так і практики [1, 2. 3, 5]. 

Згідно Основ законодавства України про охорону здоров’я джерелами 

фінансування охорони здоров’я є кошти бюджету, обов’язкового соціального 

медичного страхування, кошти добровільного медичного страхування, кошти 

юридичних та фізичних осіб. Нині об’єм бюджетного фінансування, попри його 

зростання, залишається дефіцитним. Відбувається поступове заміщення 

безоплатної медичної допомоги платною як офіційного, так неофіційного 

характеру.У табл.1. представлено показники фінансування охорони здоров’я у 

Україні.  

Таблиця 1. Фінансування охорони здоров’я в Україні у 2014-2016 рр. 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1. 
Загальні витрати на охорону здоров’я, 

млн. грн. 
117754,6 155219,5 181594,9 

2. 
Загальні витрати на охорону здоров’я на 

душу населення, грн. 
2743 3630 4264,3 

3. 
Загальні витрати на охорону здоров’я як 

частка до ВВП, % 
7,42 7,81 7,62 

4. Частка витрат на охорону здоров’я у 

зведеному бюджеті України, % 
11,7 11,2 9,8 

5. Загальні витрати на охорону здоров’я у % 

до ВВП 
7,47 7,6 7,42 

Джерело: складено за даними [4; с. 8]. 

Загальний обсяг (сума державних та приватних) витрат на охорону 

здоров’я в Україні у 2016 році становив 7,62% валового внутрішнього 

продукту. Це нижче, ніж в середньому в країнах – членах ЄС. Міжнародний 

досвід визначає, що оптимальний рівень витрат на охорону здоров'я становить 

8-10% ВВП [4, c.10]. В Україні ситуація з розподілом тягаря фінансування 
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охорони здоров’я між громадянами і державою є набагато важчою для 

населення – у 2016 році згідно з даними, наведеними у статистичному бюлетені 

«Національні рахунки охорони здоров’я України», державні витрати в цій сфері 

становили лише 45%, дуже незначні додаткові платежі було покрито шляхом 

приватного медичного страхування та міжнародної донорської підтримки. 

Майже 52,3% було сплачено безпосередньо пацієнтами з власних кишень в 

момент отримання медичних послуг, або придбання лікарських засобів. 

Таким чином, українці, які порівняно із своїми європейськими сусідами 

мають значно нижчі рівні доходів та соціальних стандартів, водночас є менш 

захищеними у випадку хвороби – вони мусять платити за утримання системи 

охорони здоров’я з власної кишені значно більшу частку своїх доходів, ніж 

більш заможні жителі країн – членів ЄС. 

Міжнародний досвід, рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (далі – ВООЗ), а також дослідження специфіки використовуваної 

сьогодні моделі системи охорони здоров’я України свідчать, що єдиним 

способом забезпечити якісний медичний захист без фінансового стресу для 

громадян є перехід до фінансування медицини за страховим принципом. 

Розпорядженням КМУ від 30 листопада 2016 р. затверджено Концепцію 

реформування охорони здоров’я, яка передбачає що бюджетні кошти на 

фінансування медицини будуть розподіляються через новий, сучасний механізм 

стратегічної закупівлі медичних послуг.Для запровадження в 

Україніпропонується модель державного солідарногомедичногострахування, 

яка враховуєкращісучасні практики та досвідтрансформації систем 

охорониздоров’я у світі, зокрема у Центральній та СхіднійЄвропі. 

Відбудеться перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів 

охорони здоров’я – бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх 

існуючої інфраструктури (кількостіліжок, персоналу тощо), до оплати 

результату (тобто фактично пролікованих випадків, або приписаного 

населення) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих 

послуг, а також аптекам як постачальникам призначених лікарями лікарських 

засобів.  

Метою реформи фінансування системи охорони здоров’я є створення та 

запровадження нової моделі фінансування, яка передбачає чіткі та прозорі 

гарантії держави щодо обсягу безоплатної медичної допомоги, кращий 

фінансовий захист громадян у випадку хвороби, ефективний та справедливий 

розподіл публічних коштів та скорочення неформальних платежів, створення 

стимулів до поліпшення якості надання медичної допомоги населенню 

державними і комунальними закладами охорони здоров’я. 

Основою нової моделі фінансування системи охорони здоров’я має стати 

перехід від фінансування постатейних кошторисів державних та комунальних 

закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, розрахованих виходячи з 

необхідності утримання наявної інфраструктури цих закладів (такої як кількість 

ліжок, нормативи забезпечення персоналом тощо), до оплати результатів 

діяльності цих закладів як автономних суб’єктів господарської діяльності, 

тобто до оплати фактично наданої ними пацієнтам медичної допомоги.  
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Такий же принцип має бути застосований і щодо регулювання відносин з 

аптеками, що виступатимуть як постачальники прописаних лікарями лікарських 

засобів, щовходитимуть до державного гарантованого пакета медичної 

допомоги. 

Таким чином, буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а 

не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами 

послуг, для реалізації цього буде утворено Національну службу здоров’я 

України.Відповідно до Положення «Про Національну службу здоров’я 

України» від 27 грудня 2017 року № 1101, Національна служба здоров’я 

України (НСЗУ) – є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері державних 

фінансових гарантій медичного обслуговування населення. 

Отже, НСЗУ – це національний страховик, який укладатиме договори із 

закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного 

обслуговування населення. НСЗУ не володітиме коштами, які виділяються з 

держбюджету на оплату послуг медичного обслуговування населення, кошти 

зберігатимуться на відповідних казначейських рахунках.Предметом 

закупівліпослуг у медичних закладах Національною службою здоров’я України 

стане державний гарантований пакет медичної допомоги – прозоро визначений 

обсяг первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої), екстреної медичної допомоги та лікарських засобів, 

право на отримання якого у разі потреби матимуть всі без винятку громадяни 

України. Вартість цих послуг покриватиметься системою страхування 

повністю, або частково. У випадку часткового покриття пацієнти будуть 

здійснювати офіційну співоплату за послуги та/або лікарські засоби. Підходи до 

встановлення розмірів такої спів оплати будуть чітко визначеними і єдиними 

для всієї країни. 
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ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ КРАЇНИ 

У статті автором розглянуто ефективні методи планування фінансового 

забезпечення соціального захисту населення, які б враховували усі соціально-

економічні та демографічні чинники.   

Ключові слова: фінансове забезпечення, соціальний захист, соціальний 

бюджет, планування, прогнозування 

Постановка проблеми. Соціальний захист – це одна з найбільших статей 

витрат у системі державних фінансів. В залежності від держави та її рівня 

розвитку через систему соціального захисту перерозподіляється від 5 до 30% 

ВВП. Так, наприклад, в ЄС країнами з найвищим співвідношенням витрат на 

соціальний захист і ВВП є Швеція (32,9%), Франція (31,2%), Данія (30,7%), 

Німеччина (29,5%), Бельгія (29,3%), Австрія (29,1%) [8]. Даний перерозподіл 

здійснює безпосередній вплив на рівень та структуру доходів населення, 

виробництво та його затрати, стан та структуру ринку праці, здоров’я 

населення, витрати державного та місцевих бюджетів, що позначається на 

соціальному та економічному розвитку держави як позитивно, так і негативно. 

Рівень позитивного та негативного ефекту від соціального захисту залежить від 

конкретної країни та її соціально-економічної системи. Тому ціль соціальної 

політики будь-якої держави, на погляд автора, повинна заключатися в тому, 

щоб максимізувати позитивні ефекти соціально-економічного впливу та 

мінімізувати негативні побічні наслідки від функціонування системи 

соціального захисту. 

На теренах колишнього Радянського Союзу дослідження з даної наукової 

проблеми почали всебічно проводитися лише у 70-80-ті рр. ХХ століття. У 

своїх роботах радянські вчені В.А. Ачаркан, О.М. Бірман, Е.А. Валієв, Е.А. 

Вознесенський, Є.В. Коломин, М.С. Ланцев, С.Н. Надель досліджували 

категорію соціального захисту, механізми його фінансового забезпечення, 

джерела, порядок акумулювання та використання коштів на соціальні цілі 

Водночас дослідники вірно визначали, що фінансові ресурси, які 

спрямовуються на фінансування соціального захисту утворюються внаслідок 

розподілу та перерозподілу національного доходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з негативних тенденцій 

останнього часу у більшості країн світу є те, що системи соціального захисту 

стали заручниками політичної кон’юнктури, що спричиняє постійне 

нарощування соціальних програм та виплат. А тому не дивно, що у багатьох 

країн світу виникають проблеми, пов’язані з дефіцитом фінансових ресурсів, 

які необхідні для покриття усіх соціальних програм. В таких умовах подальший 

розвиток системи соціального захисту населення та його фінансового 

забезпечення стає можливим лише за умови повного аналізу потреби у 

фінансових ресурсах, їх забезпечення реальними джерелами фінансування та 
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аналізу впливу на економічний та соціальний розвиток держави. 

В Україні на даний час відсутній комплексний підхід до прогнозування та 

планування фінансового забезпечення соціального захисту. Як вірно відзначає 

П.Т. Бубенко, діючі підходи до соціального планування здебільшого не 

призводять до достовірного обґрунтування надходжень та видатків і не 

орієнтовані на результат, що зумовлено недостатністю методології та 

методичного забезпечення бюджетного планування [1, с. 31]. За таких умов 

важливим стає розробка ефективних методів планування фінансового 

забезпечення соціального захисту населення, які б враховували усі соціально-

економічні та демографічні чинники. 

Не менш важливою складовою фінансового забезпечення соціального 

захисту є видатки. Видатки соціального захисту класифікуємо за типом, який 

вказує на характер або причину видатків. Наприклад, в ESSPROS 

виокремлюють чотири основні категорії видатків [10]. Для більш детального 

аналізу стану та перспектив розвитку фінансового забезпечення соціального 

захисту вище наведені показники слід наводити по окремим інституційним 

секторам економіки: 1) нефінансові корпорації (підприємства, установи та 

організації); 2) фінансові корпорації (страхові компанії банки, НПФ тощо); 3) 

державний сектор (державний бюджет, місцеві бюджети, державні фонди 

соціального страхування); 3) домогосподарства; 4) некомерційні організації 

(благодійні фонди тощо); 5) інший світ. 

Всі ці інституційні сектори економіки беруть участь у розподілі та 

перерозподілі ВВП, а, отже, пов’язані і з соціальним захистом населення. 

Головна статистична проблема даної класифікації полягає в тому, що для 

оцінки усіх соціальних показників по даному критерію потрібна значна 

кількість інформації, зокрема, багато вибіркових статистичних досліджень та 

оцінок.  

Так, наприклад, щоб визначити соціальні доходи та витрати по домашнім 

господарствам слід провести вибіркові дослідження їх доходів та витрат. 

Водночас, слід враховувати, що чим меншою буде вибірка при цьому, тим 

нижчою буде достовірність результатів, а, отже, і ймовірність майбутнього 

прогнозу. Ще складнішою виявляється проблема визначення неформальної 

зайнятості та розміру тіньової заробітної плати по секторах економіки. Тому, 

якщо кількість інформації є недостатньою або вона є недостовірною, то 

пропонується дані показники розглядати укрупнено по країні в цілому. 

Наступним критерієм є поділ видатків соціального захисту по ризикам та 

потребам. Перелік ризиків (функцій) або потреб, які можуть призвести до 

соціального захисту, відповідно до методології ESSPROS є такими: 

1. Захворювання/Медичне обслуговування. 2. Інвалідність. 3. Похилий вік. 4. 

Утриманці, що пережили годувальників. 5. Сім’я/Діти. 6. Безробіття. 7. Житло. 

8. Соціальна ізоляція [9]. Такої ж самої класифікації дотримується ОЕСР. 

Даний перелік ризиків або потреб, з однієї сторони, обмежує обсяг 

соціального захисту сферами, які є найбільш доречними у європейському 

контексті, з іншої сторони він слугує інструментом для створення порівняної 

статистики у випадку, коли інституції, норми та соціальні традиції країн 
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розходяться корінним чином.  

У світовій економічній науці для прогнозування показників бюджету 

використовують різноманітні підходи та методи. Так, наприклад, в Україні 

найбільш широко використовуються формалізовані методи (прогнозної 

екстраполяції, системно-структурні, асоціативні, випереджуючої інформації 

тощо), а у зарубіжних країнах поширена практика інтуїтивних методів 

(індивідуальні та колективні експертні оцінки) [3, 5, 7].  

Водночас, використання кожного підходу та методу залежить від 

властивостей тієї системи для якої відбувається проектування та прогнозування 

майбутніх показників. Оскільки соціальний захист є відкритою системою, що 

залежить від значної кількості чинників (економічного, демографічного, 

соціального та політичного характеру), то вона складається з окремих 

підмоделей, які характеризують дані чинники та взаємозв’язок між ними. Тому 

для проектування та прогнозування фінансового забезпечення соціального 

захисту нами пропонується використовувати модульний підхід, адаптований 

автором до умов України.  

Це означає, що соціальна модель бюджету системи соціального захисту 

складається з декількох модулів, які можуть використовуватися як разом 

(наприклад, для визначення соціальних доходів та витрат) так і окремо (тобто 

характеризуючи та прогнозуючи розвиток окремих чинників, наприклад, 

розвиток зайнятості тощо).   

У нашому випадку соціальна модель бюджету буде складатися з 

наступних модулів: демографічного, який використовується для проектування 

кількості населення, а, отже, майбутніх платників соціальних внесків та 

отримувачів соціальних допомог; ринку праці, що проектує кількість зайнятого 

населення; економічного, який розроблений для того, щоб прогнозувати ВВП, 

ціни, заробітну плату, продуктивність праці, безробіття, темпи розвитку 

фондового ринку, інвестиційні інструменти, а також інші змінні, які прямо чи 

опосередковано впливають на соціальний захист населення; державного, яка 

описує доходи та витрати на управління різними державними органами, які 

приймають участь у системі соціального захисту населення; соціального, який 

складається з: пенсійного модуля, що характеризує витрати на охорону 

здоров’я; інших модулів, які проектують фінансовий розвиток інших видів 

соціального захисту (допомоги по безробіттю, соціальної допомоги тощо). 

Представлені в моделі соціального бюджету компоненти перебувають в 

структурній ієрархічній залежності: результати демографічного модуля є 

безпосередньою основою для розрахунку показників модуля ринку праці, а ті, у 

свою чергу, економічного модуля. Водночас, модулі між собою 

взаємопов’язані, що створює цілісну структуру та дає змогу не лише 

спрогнозувати соціальний бюджет, а й визначити як взаємовплив окремих 

чинників один на одного, так і їхній вплив на всю модель у цілому. 

При розрахунку показників модулів використовується наступні методи: 

економіко-математичне моделювання; економіко-статистичний аналіз; актуарні 

розрахунки. 

В усіх представлених модулях прогнозовані показники розраховуються за 
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допомогою детермінованих рівнянь, які в окремих випадках можуть мати 

складну математичну структуру. Багато економічних взаємозв’язків 

допускають моделювання одним рівнянням. Однак окремі економічні процеси 

моделюються не одним, а кількома рівняннями. Співвідношення між 

економічними показниками можуть мати стохастичний і детермінований 

характер. Стохастичні зв’язки між змінними описуються регресійними 

рівняннями, а детерміновані визначаються тотожностями й не містять 

невідомих параметрів. У системах рівнянь через наявність прямих і зворотних 

зв’язків залежна змінна одного рівняння може бути незалежною змінною в 

інших рівняннях.  

За умови, що в майбутньому збережуться незмінними закономірності, 

взаємозв'язки, які покладені в основу моделі, прогноз буде вірним. Якщо ж 

з’являться нові чинники, зв’язки, то прогноз не виправдається [6, с. 157]. 

Аналіз отриманої моделі та чинників, що на неї впливають можуть 

широко використовуватися не лише в складанні соціального бюджету, але й 

при визначенні шляхів покращення фінансування, зменшенні нецільового 

використання коштів, оптимізації соціальних видатків, що у кінцевому 

підсумку повинно зменшити фінансове навантаження на державні фінанси з 

одночасним збереженням повноцінної системи соціального захисту населення. 
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ПЛАНУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ 

СИСТЕМИ  

У статті досліджено основні принципи та завдання бюджетного планування у 

процесі реформування бюджетної системи. Досліджено систему принципів, 

які будуть актуальними для бюджетного  планування саме в умовах 

реформування. Визначено перелік і зміст основних принципів фінансового 

планування. 

Ключові слова: бюджетна система, бюджетний процес, бюджетне 

планування, принципи бюджетного планування, фінансове планвання.  

Постановка проблеми. Вдосконалення бюджетного планування є 

надважливою складовою подальшого розвитку системи управління 

державними фінансами в умовах євроінтеграційного вектора здійснюваних 

економічних реформ. Враховуючи те, що реформаційні зміни у сфері 

державних фінансів відбуваються в умовах глобалізації та ускладнення світової 

господарської системи, а відтворювальний процес у трансформаційному 

суспільстві характеризується нестабільністю, актуальною є проблема побудови 

ефективної системи бюджетного планування з урахуванням міжнародного 

досвіду, особливостей євроінтеграційних процесів, необхідності забезпечення 

транспарентності бюджетних відносин. 

Ціллю статті є обґрунтування теоретичних основ та місця бюджетного 

планування в системі управління державними фінансами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До вітчизняних учених, які 

присвятили свої праці дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

функціонування бюджетної системи та бюджетного процесу, розвитку системи 

управління державними фінансами, належать В. Андрущенко, В. Базилевич, 

О. Василик, В. Дем’янишин, Т. Єфименко, О. Кириленко, Ю. Наконечна, В. 

Опарін, Ю. Пасічник, С. Юрій та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективно діюча бюджетна 

система держави є основою для здійснення раціонального управління 

державними фінансами. Вона має стратегічне значення, зокрема для 

регулювання сфер і галузей національної економіки та сприяння розвитку 

регіонів держави, підтримки підприємницької діяльності, що впливає на 

реалізацію потенціалу економічного та соціального розвитку України. 

Сьогодні з метою поліпшення ефективності функціонування бюджетної 

системи нашої країни органами державної влади прийнято ряд нормативно- 

правових актів, які пожвавлюють процеси реформування бюджетної системи та 

спрямовані на створення умов для забезпечення сталого розвитку країни, її 

регіонів і виконання зобов’язань держави перед громадянами. 

Оскільки процес реформування бюджетної системи має комплексний  

характер, то логічний його вплив на всі стадії бюджетного процесу, серед яких 

не є винятком і бюджетне планування. 
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Ми переконані, що поліпшення ефективності бюджетної системи, як і в  

цілому системи управління державними фінансами, має здійснюватися шляхом 

удосконалення окремих ланок і процесів, зокрема бюджетного планування. 

Адже саме такий підхід забезпечить позитивний синергетичний ефект від 

здійснення бюджетної реформи. 

Бюджетне планування як елемент системи управління державними 

фінансами базується на певних науково обґрунтованих принципах. Виявлення 

цих закономірностей та визначення найбільш важливіших серед них для 

сучасного реформування бюджетної системи є важливим завданням 

сьогодення. Адже від принципів, на основі яких здійснюється бюджетне 

планування, залежить ефективність функціонування системи бюджетних планів 

країни в цілому. 

Виходячи із результатів дослідження праць вітчизняних учених доходимо 

висновку, що в сучасній економічній літературі немає єдиного підходу до 

визначення принципів бюджетного планування. Учені обґрунтовують 

різноманітні позиції щодо переліку закономірностей, на  яких повинно 

базуватися бюджетне планування. 

Та оскільки думки науковців щодо принципів бюджетного планування 

досить подібні (хоча кожна позиція має свої особливості), вважаємо за 

можливе, об’єднуючи позиції науковців, сформулювати консолідуючий перелік 

принципів бюджетного планування, виключаючи однакові за змістом. Зокрема, 

сюди варто віднести такі принципи: 

- комплексного підходу до основних параметрів економічного та 

соціального розвитку у тісному взаємозв'язку з наявними бюджетними 

можливостями; 

- оптимального використання бюджетних ресурсів з метою 

першорядного забезпечення бюджетними ресурсами пріоритетних напрямів 

розвитку економіки й соціальної сфери; 

- раціонального визначення джерел одержання бюджетних ресурсів та 

їх перерозподілу через ланки бюджетної системи; 

- єдності у використанні бюджетних показників, здійсненні бюджетних 

розрахунків, застосуванні єдиної методології прогнозування тенденцій і 

напрямів розвитку; 

- наукового обґрунтування планів, що передбачає реальність прогнозу 

їх розрахунків, їхню економічну обґрунтованість, використання прогресивної 

методології, норм і нормативів, а також оптимальних методів забезпечення 

прогнозних завдань необхідними бюджетними ресурсами з урахуванням 

кінцевих результатів. 

- виділення бюджетних ресурсів з урахуванням результативності 

їхнього використання; 

- конкурентності розподілу частини бюджетних ресурсів за 

результатами оцінки ефективності використання бюджетних коштів; 

- гарантованості виконання чинних бюджетних зобов'язань; 

- спадкоємності прогнозних бюджетних показників за конкретними 

роками в межах щорічно розроблюваного прогнозу на відповідний строк; 
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- фінансової відповідальності; 

- обов'язковості (директивності) - означає, що всі показники бюджету 

після затвердження стають обов'язковими для виконання; 

- збалансованості, що передбачає збалансування всіх бюджетів 

бюджетної системи України; 

- гласності та прозорості, що забезпечує залучення до процесу 

бюджетного планування громадськості та висвітлення показників бюджету у 

засобах масової інформації; 

- формування бюджетних резервів. 

Тож, як бачимо, частина принципів бюджетного планування, що 

наводяться вітчизняними вченими, за своєю суттю є скоріше завданнями 

планування. Безсумнівно, бюджет як один з інструментів управління 

державними фінансами використовується  для  виконання  конкретних  

економічних  завдань,  у  тому  числі сприяє реалізації бюджетної реформи, про 

що будемо вести мову далі. Однак вважаємо за доцільне розмежувати 

принципи та завдання бюджетного планування як обов’язкові параметри 

діяльності та те, що необхідно виконати в ході такої діяльності. 

З огляду на це, на нашу думку, важливе в сучасних умовах є встановлення 

пріоритетів і цілей розвитку різних сфер суспільних відносин. Тому вважаємо, 

що для визначення принципів, які будуть актуальними для бюджетного  

планування саме в умовах реформування, важливі такі моменти: 

1) урахування закономірностей, на яких базується економічне та 

фінансове планування; 

2) урахування принципів побудови бюджетної системи; 

3) визначення напрямів реформування та завдань, що мають бути 

виконані на етапі бюджетного планування для досягнення цілей реформи. 

На нашу думку, вказані принципи базові як для здійснення загального- 

господарського планування, так і для бюджетного планування. Та, окрім 

базових принципів, наведених вище, вважаємо, що при виокремленні  

принципів, характерних бюджетному плануванню, варто базуватися на 

закономірностях, на основі яких здійснюється економічне та фінансове 

планування. 

Поряд із цим вітчизняні вчені виділяють додатково цілу інших положень 

щодо вказаної проблеми. Так, на думку М.Т. Пашути, до принципів, на яких 

сьогодні базується державне планування економічного та соціального розвитку 

України, належать [4] принципи: науковості; постійного аналізу та контролю 

виконання програм і планів; реальності, що передбачає  забезпечення планів 

сировинними, матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами й 

найефективніше їх використання; об'єктивності; цілісності; дотримання 

загальнодержавних інтересів; рівності; орієнтації прогнозів і програм на ліпше 

задоволення потреб суспільства; погодженості суспільних, колективних і 

особистих інтересів; єдності відтворення, раціонального використання й 

охорони усіх видів природних ресурсів; самостійності; поєднання 

прогнозування, перспективного і поточного планування; правильного 

визначення пріоритетів розвитку економіки регіонів і галузі; оцінки сучасного 



 

526 

 

рівня розвитку економіки; збалансованості програм (планів); гласності. 

Поряд із зазначеним, вітчизняні вчені указують також на ряд принципів 

фінансового планування (рис. 1.). Як видно з рисунка 1., фінансовому 

плануванню характерні деякі риси економічного планування, однак даний вид 

планування має свою специфіку, розуміння якої допомагає нам перейти до 

розгляду принципів бюджетного планування. 

Здійснюючи аналіз наведених закономірностей, бачимо, що значна 

частина вказаних принципів бюджетного планування співзвучна з принципами 

бюджетної системи. До останніх, відповідно до чинного законодавства, 

належать [1] принцип єдності бюджетної системи України; збалансованості; 

самостійності; повноти; обґрунтованості; ефективності та результативності; 

субсидіарності; цільового використання бюджетних коштів; справедливості та 

неупередженості; публічності та прозорості. 

Але вважаємо, що не варто тлумачити принципи бюджетного планування, 

навіть якщо вони співзвучні за назвою з  принципами бюджетної системи. 

Адже останні слугують основою для здійснення всього бюджетного процесу, а 

не тільки бюджетного планування. 

 
Рис. 1. Перелік і зміст основних принципів фінансового планування [1] 

 

Розглянувши позиції вчених щодо принципів макроекономічного та 

фінансового планування та попередньо здійснивши аналіз відображення 

принципів бюджетного планування, бачимо тісну кореляцію між цими групами 

та місцями дублювання відповідних принципів (принципи обґрунтованості, 

системності, єдності тощо). Вважаємо такий стан справ закономірним з огляду 
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на взаємозв’язок бюджетного планування та види планування вищого рівня 

(макроекономічного та фінансового). Тому, переконані, що бюджетному 

плануванню повинні бути притаманні певні особливості, тож воно має 

здійснюватися поряд із загальними на основі специфічних правил. 

Для виявлення таких особливостей, притаманних бюджетному 

плануванню в процесі реформування бюджетної системи, спробуємо 

виокремити основні тенденції вказаного процесу. 

Так, у результаті здійсненого нами контент-аналізу нормативно-правого 

забезпечення процесів реформування та бюджетного планування вважаємо за 

доцільне до основних тенденцій сучасного бюджетного реформування 

віднести: 

− трансформацію ролі і місця бюджету у фінансовій та економічній 

системах держави; 

− удосконалення складу доходів і видатків бюджету, оптимізацію їх 

структури, перехід на нові методи і форми мобілізації доходів та фінансування 

видатків [2, с. 34]; 

− мінімізацію розмірів бюджетного дефіциту (одним з 25 ключових 

показників, що оцінюють хід виконання реформ і програм є максимальне 

відношення дефіциту державного бюджету до валового внутрішнього 

продукту, яке не перевищує 3 відсотки); 

− модернізацію міжбюджетних взаємовідносин у напрямку бюджетної 

децентралізації (ключовий показник, що оцінює хід виконання реформ і 

програм, є питома вага місцевих бюджетів не менше 65 відсотків у зведеному 

бюджеті держави) з метою відходу від централізованої моделі управління в 

державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у 

повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 

принципів субсидіарності, повсюдності та фінансової самодостатності 

місцевого самоврядування [3]. А також шляхом сприяння співробітництву 

територіальних громад [2]; 

− підвищення рівня бюджетного менеджменту, упорядкування 

бюджетного процесу, упровадження сучасних бюджетних технологій; 

− подальше запровадження середньострокового бюджетного 

прогнозування та планування, підвищення ефективності використання 

програмно-цільового  методу, стратегічного планування на рівні міністерств, 

інших головних розпорядників бюджетних коштів; 

− підвищення прозорості та ефективності розподілу та витрачання 

публічних фінансових ресурсів, шляхом забезпечення доступу до інформації 

про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів 

державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і 

комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. Процес прийняття державною управлінських рішень 

повинен стати максимально прозорим. Корупційна складова під час здійснення 

державою управління має бути ліквідована. 
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З огляду на зазначене, доходимо до висновку, що процес реформування 

та розвитку бюджетної системи, нова система загальнодержавних планів, 

порядок їх розробки у поєднанні з новими підходами до господарювання 

змінюють і зміст бюджетного планування на різних стадіях. А тому необхідно 

по-новому осмислити систему бюджетного планування саме з позиції її 

внутрішнього змісту. 

Першочерговим на цьому шляху та пріоритетним для нашого 

дослідження вважаємо окреслення завдань, на виконання яких повинне 

спрямовуватися  бюджетне планування в сучасних соціально-економічних 

умовах. 

Українські вчені до завдань бюджетного планування відносять цілий 

комплекс заходів. Так, Ц.Г. Огонь в ході дослідження особливостей 

формування та реалізації стратегії фінансового управління до цілей 

середньострокового планування відносить [3, с. 84]: 

− поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблення 

узгоджених і реалістичних прогнозів надходження доходів бюджету; 

− визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення 

відкритості в їх досягненні протягом багатьох років; 

− визначення та дотримання чітких пріоритетів у сфері державних 

видатків; 

− забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та 

механізмів контролю за їх реалізацією; 

− удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на 

досягнення стратегічних пріоритетів, за функціональною й економічною 

класифікаціями; 

− підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних 

коштів за неефективне та нераціональне використання бюджетних коштів; 

− посилення бюджетного контролю. 

Розглянувши позиції провідних учених, вважаємо, що значна частина  

вказаних завдань бюджетного планування на даний момент уже виконана. Але 

з огляду на євроінтеграційні процеси та тенденції процесу реформування 

бюджетної системи вважаємо, що для встановлення актуальних завдань, які 

мають бути виконані в ході бюджетного планування, важливим є здійснення 

аналізу  бюджетного планування з виокремленням чітких етапів даного процесу 

та конкретних результатів, які досягаються на кожному з них. 

На цьому етапі відбувається аналіз виконання бюджету минулих періодів 

і розробка основ для бюджету наступного періоду (прогнозування 

макроекономічних показників та визначення цілей бюджетної політики на 

плановий горизонт). Відповідальні за результати на цьому етапі Національний 

банк України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерство фінансів України, Верховна рада України, Президент України. 

Кінцевий результат етапу – основні напрямки бюджетної політики на 

відповідний рік. 

Наступний етап - оцінка потреб і можливостей бюджету (в т.ч. місцевих) і 
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розпорядників бюджетних коштів (розробка і аналіз бюджетних запитів) і 

формування на їх основі проекту бюджету на плановий рік і прогнозу на два 

наступні бюджетні періоди. Кінцевим продуктом даного етапу є проект 

бюджету, затверджений Кабінет Міністрів України та поданий до Верховної 

ради України. 

Третім етапом є розгляд проекту бюджету Верховною радою України та 

Президентом України. Кінцевий результат цього етапу - легалізація 

бюджетного плану через уведення в дію нового бюджетного закону.  

Останнім етапом бюджетного планування є розробка та внесення 

коректив до діючого бюджетного плану (внесення змін до закону про 

держбюджет). На цьому етапі відбувається розробка варіантів коригування 

бюджетних показників, аналіз результатів зміни показників бюджету. Кінцевий 

результат етапу - скоригований проект бюджету. 

Отже, після проходження всіх загаданих етапів в підсумку маємо 

кінцевий варіант бюджетного плану, що є «консенсусом» між Президентом, 

законодавчою та виконавчою гілками влади і, водночас, відображенням чинної 

бюджетної політики країни та базою для забезпечення стійкості державних 

фінансів. 

Висновки. Таким чином, на основі аналізу особливостей процесу 

бюджетного  планування та виходячи з пріоритетів бюджетної реформи, а 

також враховуючи позиції вітчизняних учених і положення теорії суспільного 

вибору [4], на яких, на нашу думку, варто будувати процес бюджетного 

планування, зокрема конституції політичної економії, пропонованої Дж. 

Б’юкененом, щодо збалансування бюджету на бездефіцитній основі та ін., а 

також беручи до уваги пріоритети розвитку міжбюджетних відносин і системи 

управління державними фінансами, вважаємо, що завданнями бюджетного 

планування в умовах реформування бюджетної системи варто визначити: 

− оптимізацію бюджетних видатків згідно пріоритетів державної 

політики; 

− оцінювання ефективності використання бюджетних коштів у минулі 

періоди; 

− забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень у ході 

бюджетного планування та забезпечення умов для участі громадськості у 

процесі формування бюджетного плану; 

− визначення індикаторів (конкретних результатів), які треба досягти в 

ході реалізації бюджетної політики; 

− оцінювання якості бюджетних прогнозів та якості планування 

головними розпорядниками бюджетних коштів діяльності на середньострокову 

перспективу; 

− забезпечення взаємозв’язку процесу планування діяльності головних 

розпорядників бюджетних коштів і бюджетного планування в цілому, 

спрямування заходів і фінансових ресурсів на досягнення цілей, визначених 

планами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, скорочення 

завдань, програм і проектів, які не є пріоритетними та/або не забезпечені 
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фінансуванням; 

− концентрацію ресурсів державного бюджету на пріоритетних 

напрямах і завданнях, визначених у документах державного стратегічного 

планування; 

− досягнення оптимального розподілу повноважень між органами 

місцевого самоврядування й органами виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно- територіального устрою за принципами субсидіарності та 

децентралізації; 

− збалансування публічних фінансових ресурсів з урахуванням потреби 

забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень, необхідності фінансування загальнодержавних 

потреб; 

− оцінку бюджетного потенціалу та встановлення раціональних форм 

мобілізації бюджетних ресурсів і визначення їх оптимальної структури; 

− орієнтацію органів державного управління на досягнення конкретних 

результатів діяльності, при одночасному встановленні правила (норм) та 

процедури, що надмірно не обмежують у тактиці досягнення цілей; 

− створення умов для здійснення децентралізації системи державного 

управління, що передбачає максимальну вертикальному, і горизонтальну 

децентралізацію; 

− розробку та вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення 

бажаного рівня економічного й соціального розвитку суспільства на основі 

ефективного розподілу ресурсів, що планується акумулювати; 

− забезпечення високого рівня транспарентності бюджетних відноси на 

етапі бюджетного планування з метою залучення широкого кола громадськості 

до процесу управління публічними фінансовими ресурсами й окреслення 

напрямів подальшого суспільного розвитку. 

Під впливом реформування бюджетної системи бюджетне планування 

також неминуче зазнає змін, спричинених еволюцією принципів, на яких воно 

здійснюється. Принципи ж допомагають побудувати методологію бюджетного 

планування, що є об’єктом дослідження в наступному пункті нашої роботи. 
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ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ 

У статті досліджено особливості стратегії діяльності банку на ринку 

роздрібних фінансових послуг. Зокрема, визначено ієрархічну структуру 

процесу стратегічного планування банківської установи. Досліджено 

пріоритетні завдання стратегічного планування залежно від рівня формування 

стратегії та структуру розподілу фінансової відповідальності у банківській 

установі. 

Ключові слова: стратегія, банк, фінансова послуга, роздрібна фінансова 

послуга, ринок роздрібних фінансових послуг. 

Постановка проблеми. Останні десятиріччя розвитку банківського 

бізнесу в усьому світі були позначені низкою тенденцій, які дуже ускладнили 

умови його ведення, підвищення прибутковості та дальшого розвитку [1, с. 25]. 

Унаслідок цього банки стали чимраз частіше зіштовхуватися з непередбаченим 

середовищем, стратегіями, не здатними забезпечити їм дієвих конкурентних 

переваг, системами планування, що не охоплюють усього спектра змін, та 

багатьма іншими наслідками, подолати які стає дедалі складніше. 

Ціллю статті є дослідження ієрархічної структури процесу стратегічного 

планування в банківській установі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розробку 

методичних засад стратегічного планування діяльності банку на ринку 

роздрібних фінансових послуг, здійснили М. Алексєєнко, С. Аржевітін, О. 

Вовчак, А. Герасимович, І. Гончарова, М. Диба, І. Івасів, В. Корнєєв, І. 

Краснова, Ю. Вергелюк, І. Лютий, С. Наумєнкова, А. Нікітін, Л. Примостка, І. 

Решетнікова, Л. Романенко та інші автори. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед основних факторів 

глобалізації, що ускладнюють конкурентне середовище та формування 

конкурентних переваг, вирізняють єдиний глобальний ринок капіталу, 

взаємопроникнення та взаємозалежність економік розвинених та країн, що 

розвиваються, міжнародну спеціалізацію праці і розподіл виробничо-

технологічних ланок і, як наслідок, широку доступність ресурсів. Під впливом 

цих факторів одержання конкурентної переваги в експлуатації зовнішніх умов 

бізнесу стало неможливим саме через широку доступність ресурсів. Особливу 

роль у цьому контексті відіграє загальна доступність інформації про наявність, 

якість і вартість усіх інших ресурсів, що ускладнює або унеможливлює 

формування підприємствами конкурентних переваг. Більше того, аналіз 

зовнішнього середовища, діяльності конкурентів, особливо прогнозування його 

змін, стають дедалі складнішими та малоефективними. Відповідно, перегляду 

та переосмислення потребують підходи до визначення стратегічного 

планування, змісту та завдання стратегії, забезпечення 

конкурентоспроможності бізнесу.  
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В особливо складному становищі за таких умов опиняється саме 

банківський сектор. Це зумовлено низкою факторів. По-перше, це – надмірна 

зарегульованість майже всіх аспектів діяльності банківської установи 

починаючи від одержання ліцензії, виконання нормативів діяльності, створення 

спеціалізованої системи планування та звітності перед центральним банком 

тощо. Як наслідок, банки втрачають ініціативу в розробці та прийнятті 

підприємницьких рішень, а перспективи втілення таких рішень також доволі 

обмежені та не відображаються у стратегіях їх розвитку. 

По-друге, банки довгий час взагалі не розглядалися науковцями, 

практиками та наглядовими органами як підприємницькі структури, головною 

метою котрих є одержання прибутку та збільшення вартості бізнесу. Навпаки, 

основними завданнями банків вважався розподіл грошових ресурсів у 

економіці, кредитування галузей господарства, виконання функцій фінансових 

посередників. Такий традиційний макроекономічний підхід до ролі банківської 

установи також вплинув на здатність банків протистояти глобалізації 

конкуренції, надто швидким змінам у зовнішньому середовищі, появі нових 

каналів та засобів зв’язку, що потребували кардинальних змін у стратегіях 

розвитку банківських установ.  

І, по-третє, банківській сектор вважається одним з найбільш конкурентних 

сегментів ринку. Це пояснюється, з одного боку, властивостями банківських 

послуг, до яких крім спільних для всіх послуг особливостей (мінливість якості, 

неможливість збереження та складування, невіддільність від виробника) 

відносять однорідність, високу міру зарегульованості, патентну незахищеність 

та можливість швидкого копіювання конкурентами [6, с. 81]. Ці властивості 

зумовлюють дуже невеликий рівень диференціації банківських послуг та 

надзвичайну складність формування та утримання стійких конкурентних 

переваг принаймні на рівні банківських продуктових пропозицій. Водночас 

саме український ринок характеризується наявністю багатьох банківських 

установ з невеликими частками ринку в кожному сегменті, браком джерел 

залучення та нагромадження капіталу, тобто являє собою олігополію з 

підвищеною конкуренцію між учасниками ринку з аналогічними ринковими 

позиціями.  

Вирізняють чотири рівні стратегій з огляду на розподіл функціональної 

стратегії на власне функціональну та операційну. Детальний зміст кожного з 

цих рівнів розкрито в табл. 1.  

Відповідальні за розробку стратегії на кожному рівні, повинні розробити 

свій план дій для виконання накреслених цілей, які потім повинні бути зібрані в 

єдину стратегію у процесі перегляду та перевірки відповідності й ефективності 

його складових. Згідно з їхньою позицією процес формулювання стратегії буде 

успішним лише за виконання трьох ключових умов: по-перше, між 

внутрішніми та зовнішніми факторами повинен існувати високий рівень 

узгодження; по-друге, стратегія повинні забезпечувати стійку конкурентну 

перевагу; по третє, стратегія передбачає та підвищує рівень виконання планів.  
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Таблиця 1. Пріоритетні завдання стратегічного планування залежно 

від рівня формування стратегії 
Рівень стратегії Пріоритетні завдання  

Корпоративний - Будування портфелю бізнес-одиниць 

- Пошук синергії між бізнес-одиницями та її переведення у 

конкурентну перевагу  

- Розподіл ресурсів між бізнес-одиницями 

- Огляд, перевірка та уніфікація стратегічних пропозицій окремих 

бізнес-одиниць 

Бізнесовий  - Розробка підходів, спрямованих на одержання конкурентної переваги  

- Відповідна реакція за зміни в зовнішніх умовах ведення бізнесу 

- Перегляд, перевірка функціональних стратегічних планів  

Функціональний - Установлення цілей для підтримки бізнес-стратегії у ключових 

функціональних сферах (наприклад, продаж, персонал, маркетинг) 

- Перевірка, перегляд та уніфікація планів, сформульованих 

операційними менеджерами 

Операційний - Розробка спеціальних підходів та програм, спрямованих на підтримку 

функціональної та бізнес-стратегії 

- Створення резерву для досягнення базових цілей та завдань 

 

Отже, виконаний аналіз різних підходів до ієрархічної структури 

стратегічного планування дає можливість зробити такі висновки:  

По-перше, у процесі стратегічного планування повинні бути задіяні 

менеджери всіх рівнів, включаючи операційний, що забезпечує, з одного боку, 

комплексний, всебічний та прозорий характер цього процесу, а з другого – 

високий рівень залучення та зацікавленості менеджерів, їх інформування та 

відповідальності за ефективність як планування, так і дальшої реалізації 

розроблених стратегій.  

По-друге, для досягнення максимальної ефективності всі дії, рішення та 

заходи на різних етапах та рівнях у рамках процесу стратегічного 

формулювання повинні бути скоординовані, узгоджені між собою та 

підпорядковуватися спільній меті та спільному вибраному напряму розвитку.  

І, по-третє, з ускладненням зовнішнього середовища, глобалізацією 

конкуренції, прискоренням змін та кризових явищ формування конкурентних 

переваг організації, яке раніше розглядалося усіма дослідниками як ключовий 

пріоритет лише бізнес-стратегії, поступово стає предметом корпоративної 

стратегії, навіть для великих диверсифікованих корпорацій. Це, на нашу думку, 

пов'язано з посиленням важливості згаданого завдання на тлі глобалізації 

бізнесу та конкуренції, прискоренням змін у конкурентному середовищі тощо 

та, власне, цілком відповідає розглянутим раніше еволюційним змінам у 

стратегічному плануванні. 

Тож ідентифікація та створення конкурентних переваг, їхніх джерел та 

способів їх формування та реалізації є сутнісним змістом стратегічного 

планування на всіх рівнях ієрархії стратегій банківської установи, що варіює за 

масштабом, об’єктом, мірою деталізації тощо. При цьому, як показав аналіз 

підходів до ієрархії стратегічного планування, усі вони передбачають 

відповідність різних видів стратегій та стратегічного планування різним рівням 
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менеджменту – загальному корпоративному, бізнес-рівню, функціональному, 

або операційному.  

Зазвичай це виявляється в упровадженні та реалізації систем планування 

згідно з організаційною структурою банківської установи, що показує ієрархію 

відділів, управлінь, департаментів та відділень. Утім така організаційна 

структура може значно варіювати та під впливом різноманітних обставин 

набувати суб'єктивного характеру в різних банківських установах, якщо 

рішення про включення того чи іншого підрозділу до певного рівня 

менеджменту приймається без чітко визначених критеріїв та стандартів, що 

негативно впливає на ефективність процесів стратегічного планування та 

управління.  

Так, згідно з вимогами закону України «Про банки та банківську 

діяльність» вищим органом управління банку є загальні збори учасників банку, 

що вирішують будь-які питання діяльності банку. Вищим виконавчим органом 

банку, що здійснює поточне управління, є правління банку. Контроль над його 

діяльністю, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників банку 

покладається на раду банку (відповідно до установчих документів може 

називатися «рада банку», «наглядова рада банку» або «спостережна рада 

банку»), що не бере участі в поточному управлінні банком [2].  

Другим рівнем виконавчого менеджменту та, відповідно, стратегічного 

планування є рівень самостійних бізнес-одиниць, що в банківській установі 

представлений, як правило, бізнес-лініями або операційними сегментами. 

Корнєєв В. В. визначає їх як стратегічно важливі сфери діяльності та визначає 

певні ознаки, яким вони мають відповідати. По-перше, вони повинні мати 

самостійне ринкове завдання, тобто бути орієнтованими на зовнішній до 

організації ринок, чітко виокремленими за характером потреб клієнтури. По-

друге, бути незалежними і такими, що самостійно управляються. По-третє, для 

кожного з них повинні бути встановлені конкуренти, а по-четверте, ці сфери 

мають бути стабільними протягом тривалого періоду [3].  

Зазначене дає змогу зробити висновок, що традиційна організаційна 

структура українських банків не відображає достатньою мірою ієрархії рівнів 

менеджменту, необхідних для втілення ефективної ієрархічної структури 

стратегічного планування. До того ж, як свідчить практика європейських країн, 

в умовах посилення турбулентності зовнішнього середовища та впровадження 

відповідних змін у процесі стратегічного планування класична організаційна 

структура банку довела свою обмежену ефективність. По-перше, така 

структура не забезпечує можливості децентралізації прийняття стратегічних 

рішень, гнучкого реагування змінами стратегії у режимі реального часу на 

зміни та вимоги зовнішнього середовища та, нарешті, не забезпечує 

необхідного рівня прибутковості бізнесу у сучасних умовах.  

Під децентралізацією ми розуміємо в даному разі переведення 

відповідальності та здатності приймати рішення з вищих на нижчі рівні 

менеджменту. А по-друге, вона стримує підвищення ефективності діяльності 

окремих підрозділів, адже не створює єдиної основи та стандартів для її оцінки 

та планування. 
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Виключення складають вищі органи управління банком – Раду Банку та 

Правління  банку, які доцільно розглядати як центри загальної 

відповідальності, адже фактично вони є центрами формування витрат, але 

разом з тим, відповідають за прибуток операційних сегментів та банку у цілому 

перед акціонерами.  

У якості центрів прибутку доцільно розглядати всі підрозділи, які прямо 

реалізують банківські продукти клієнтам і самостійно одержують доходи, які 

забезпечують їхній фінансовий результат (прибуток). Це означає, що центри 

прибутку є відповідальними як за управління витратами, так і за управління 

доходами і, відповідно, за одержання фінансового результату. Тож, 

відповідальність центрів прибутку передбачає відповідальність за здійснені 

витрати, одержаний прибуток, норму прибутку на вкладений капітал [4]. 

Центри прибутку формуються в межах бізнес-ліній, тому прибутковість 

останніх залежить від прибутковості центрів прибутку, що входять до її складу.  

Для визначення переліку таких сегментів, що становлять другий рівень 

стратегічного планування, розглянемо, які саме сегменти вирізняють українські 

банки – члени міжнародних фінансових груп, що мають прозорішу систему 

корпоративного управління, побудовану згідно з міжнародними стандартами. 

Конкретний перелік бізнес-напрямів або стратегічних сфер бізнесу кожного 

банку залежить від стратегії банку, ухвалених стандартів корпоративного 

управління, розміру сегменту.  

Отже, основні сегменти являють собою ключові напрямами банківського 

бізнесу, орієнтовані на відповідні цільові групи зовнішніх клієнтів – 

корпоративний банкінг, роздрібний банкінг, обслуговування підприємств 

малого та середнього бізнесу а також управлінням активами та пасивами, які 

здійснюють зовнішнє та внутрішнє управління ресурсами.  

  

 
 

 

 

 

Рис.  1. Структура розподілу фінансової відповідальності у банківській 

установі 
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За таких умов стратегія бізнес-сегменту спрямована, з одного боку, на 

підтримку загальної корпоративної стратегії банку, а з другого – на 

забезпечення власних конкурентних переваг та збільшення прибутковості 

даного бізнес-напряму – нарощування доходів та оптимізації видатків.  

Зазвичай до таких сервісних підрозділів – центрів витрат відносять 

контролінг та бухгалтерський облік, фінансовий департамент, операційний 

департамент, департамент інформаційних технологій, управління персоналом, 

управління ризиками, юридичну службу, адміністративне забезпечення та 

закупівлі.  

У свою чергу, внутрішній аудит, який згідно з законодавством України є 

підпорядкованим безпосередньо наглядовій раді банку, правління та власне 

наглядова рада є фінансово відповідальними за діяльність усього банку 

загалом, а отже, можуть розглядатись як центри загальної відповідальності. У 

загальному вигляді структуру центрів відповідальності банківської установи 

зображено на рис. 1. 

Безумовно, дана схема не є вичерпною, а навпаки, є максимально 

спрощеним варіантом організаційної структури корпоративного управління, 

характерним для західних установ з мінімальною кількістю рівнів управління. 

Утім головні її відмінності в різних банківських установах залежать 

здебільшого від прийнятої практики, структури корпоративного управління, а 

також корпоративної культури, стосуються переважно функціональних центрів 

витрат, сфери їхньої відповідальності та підпорядкованості певним напрямам. 

Отже, на першому та другому рівнях менеджменту корпорації або банку – 

рівні наглядової ради, правління та радників – формується та затверджується 

корпоративна стратегія, що відповідає на питання масштабу та переліку бізнес-

ліній, їх пов’язаності між собою та факторів – конкурентних переваг, що 

стануть підґрунтям цієї пов’язаності.  

Водночас кожна функціональна підстратегія крім розподілу на бізнес-

напрями зазвичай включає низку складових, які, у свою чергу, спрямовані на 

вирішення окремих завдань і фактично формують рівень операційних стратегій 

(табл. 2).  

Так, стратегія управління персоналом може містити стратегію рекрутингу, 

оцінки та розвитку персоналу, стратегію мотивації, бренду роботодавця. 

Стратегія маркетингу, як правило, розподіляється на стратегію просування, 

підтримки мережі продажу, досліджень тощо. Ці операційні стратегії 

визначають конкретні напрями, дії, способи та ресурси, якими організація може 

надовго добитися переваг перед конкурентами, тобто в який спосіб сильні 

стороні організації буде перетворено на її конкурентні переваги [1, с. 170].  

Треба зазначити, що в такому вигляді ієрархія стратегій, а отже, 

стратегічного планування існує в обмеженій кількості банків, переважно в 

дочірніх банках міжнародних фінансових груп (OTP Group, Unicredit Group, 

Universal, Raiffeissen Int.), для яких стратегічне планування є звичним процесом 

із багаторічними традиціями. Проте у вітчизняному банківському секторі 

розвиток і впровадження стратегічного планування розпочалися лише в останнє 

десятиріччя.  
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Таблиця 2. Структура стратегічного планування у банківській установі 

 
Корпоративна стратегія 

  Бізнес-стратегії  

 

Функціональні 

стратегії  

роздрібного 

бізнесу  

корпоративного 

бізнесу  

казначейства/управлінн

я активами та пасивами  

Управління 

ризиками 

Загальна стратегія управління ризиками 

Стратегія 

управління 

роздрібними 

ризиками 

Стратегія 

управління 

ризиками 

корпоративних 

клієнтів 

Стратегія управління 

ризиками на фінансових 

ринках  

Маркетингу Загальна стратегія маркетингу банку  

Маркетинг-

стратегія для 

роздрібного 

бізнесу 

Маркетинг-

стратегія для 

корпоративного 

бізнесу 

Маркетинг-стратегія на 

фінансових ринках 

Управління 

персоналом 

Загальна стратегія управління персоналом банківської установи 

Стратегія 

управління 

персоналом для 

роздрібного 

бізнесу 

Стратегія 

управління 

персоналом для 

корпоративного 

бізнесу 

Стратегія управління 

персоналом казначейства  

Процесів та 

інформаційних 

технологій  

Загальна стратегія ІТ 

Стратегія 

операцій і ІТ 

роздрібного 

бізнесу 

Стратегія 

операцій і ІТ 

корпоративного 

бізнесу 

Стратегія процесів та ІТ 

для казначейства 

Функціональна 

стратегія 

матеріально-

адміністративног

о забезпечення  

Загальна стратегія адміністративного забезпечення 

Стратегія 

адміністративног

о забезпечення 

роздрібного 

ринку  

Стратегія 

адміністративног

о забезпечення 

для 

корпоративного 

ринку 

Стратегія 

адміністративного 

забезпечення для 

фінансових ринків  

 

Висновки. Наведемо основні ознаки, які свідчать про те, що в банку нема 

стратегічного планування. Якщо стратегія (або бачення) наступного розвитку 

відома лише кільком топ-менеджерам та недоступна для співробітників, а 

значить, не доповнена системою кількісних показників оцінки ефективності 

виконання, системою мотивації, коли операційні плани ухвалюються лише з 

урахуванням поточної ситуації та нема прогнозу ресурсного збереження, можна 

говорити про брак стратегії та принципів стратегічного менеджменту, 

спрямованого на підвищення вартості бізнесу [5, с. 18].  
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Також до даних критеріїв варто віднести брак чітко виокремлених центрів 

прибутку, прийняття різноспрямованих та протилежних рішень, швидку зміну 

напрямів розвитку, часті зміни у продуктовій, маркетинговій, збутовій, ціновій 

політиці, політиці персоналу тощо, часті погіршення обов’язкових нормативів 

та показників діяльності, недостатню стійкість до змін зовнішнього 

середовища.  

І навпаки, якщо банк є лідером сегменту або ініціатором інноваційних 

запроваджень, якщо поточна діяльність, плани продажу, ключові показники 

ефективності розробляються на основі стратегічних планів та цілей з 

урахуванням загальної мети та всі співробітники знають та поділяють як 

загальну мету, так і індивідуальні плани та показники, можна говорити про 

впровадження й ефективне використання стратегічного планування. Сьогодні 

це демонструють лише окремі банки, здебільшого члени міжнародних 

банківських груп.  
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ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ У ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуто значення процесу планування грошових потоків, що 

невід’ємним складовим елементом системи управління підприємством та 

покликане забезпечити виконання цілей. Розглянуто погляди вчених-

економістів щодо сутності поняття «планування грошових потоків 

підприємства». Запропоновані заходи щодо удосконалення планування 

грошових потоків підприємства. 

Ключові слова: грошові потоки, планування грошових потоків, процес 

планування грошових потоків, фінансова діяльність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Швидкі зміни зовнішнього середовища 

функціонування господарських суб’єктів вимагають підвищення гнучкості 

організації, тобто вміння швидко виявляти такі зміни в напрямах діяльності і 

зосереджувати обмежені ресурси на життєво важливих, пріоритетних цілях.  

Ефективне і якісне планування дозволяє забезпечувати оптимальний рівень 

грошових потоків, є важливим елементом фінансової політики підприємства, є 

невід’ємним складовим елементом системи управління підприємством, що 

покликане забезпечити виконання цілей. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичних 

аспектів планування надходжень та витрачання грошових коштів у процесі 

фінансової діяльності підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У вітчизняній та 

зарубіжній економічній літературі питання планування грошових потоків 

підприємства розглядали у своїх працях такі науковці я: Р. Рейдер, П.Б.Хейлер, 

М. Еванс, Дж. Лорей, І. О. Бланк, Г. Г. Кірейцев, В. В. Ковальов, В.В.Бочаров, 

В. Є. Леонтьєв, А. М. Поддєрьогін, Г. В. Ситник та Л.О. Лігоненко та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Одним із важливих елементів у 

системі управління грошовими потоками підприємств є процес їх планування. 

Планування грошових потоків пов’язане із тактичним плануванням фінансово-

господарської діяльності вітчизняних підприємств, оскільки в реальному житті 

у зв’язку із необхідністю покращити поточні фінансові показники, фінансові 

менеджери вимушені на деякий час (або навіть зовсім) відмовитися від певних 

стратегічних цілей. 

Розв’язання проблеми неефективно організованих платежів, що може бути 

викликано специфікою галузі, наявністю дебіторської заборгованості понад 

нормативне значення, неефективним менеджментом та може бути вирішено 
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комплексно на етапах бюджетування і оперативного управління платежами як 

складових процесу тактичного планування грошових потоків на підприємствах. 

В науковій літературі наразі відсутня сформована єдина система завдань 

планування грошових потоків підприємства. 

На думку В.А. Харченко, «планування грошових потоків потрібне для 

створення умов, які б забезпечували платоспроможність і фінансову стійкість 

підприємства» [3, с. 163]. Безперечно управління грошовими потоками, і їх 

планування зокрема, покликане підтримувати необхідний рівень 

платоспроможності та фінансової стійкості. 

О. Моісєєва зазначає, що планування грошових потоків дозволяє 

«перевірити реальність джерел надходження коштів і обґрунтованість витрат, 

синхронність їх виникнення, визначити можливу потребу в позикових коштах» 

[1, с. 38]. 

За твердженням А.С. Цемрюка та Х.С. Передало, завдання планування 

грошових потоків включають: відновлення чіткого управління збалансованістю 

надходжень та видатків грошових коштів підприємства, збільшення рівня його 

фінансової і виробничої гнучкості, раціональне маневрування ресурсами 

підприємства, вчасне здійснення управління борговими зобов’язаннями та 

підвищення ліквідності і платоспроможності підприємства [4, с. 154].  

На думку М.П. Федишин, основними завданнями планування грошових 

потоків підприємств є «забезпечення підприємства грошовими ресурсами, 

необхідними для його нормальної господарської діяльності, включаючи 

розширене відтворення основних засобів підприємства, формування обігових 

коштів, матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб 

працівників; виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та 

спрямування їх на підвищення ефективності виробництва; забезпечення 

раціональних та взаємовигідних економічних відносин підприємства з іншими 

підприємствами–постачальниками матеріальних ресурсів, бюджетом та 

банками; здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємства та за утворенням й використанням грошових ресурсів» [2, с. 27]; а 

з урахуванням особливостей економічної ситуації в Україні та умов діяльності, 

що склалися для підприємств, основні завдання автор визначає як: формування 

достатнього обсягу грошових коштів відповідно до потреб реалізації 

господарської діяльності підприємств, забезпечення збалансованості обсягів 

грошових потоків та синхронності їх формування» [4, с. 28].  

Зауважимо, що всі завдання планування грошових потоків повинні 

забезпечувати реалізацію мети їх планування. 

На нашу думку, при плануванні грошових потоків завданнями цього 

процесу додатково доцільно також визначити наступні: 

– забезпечення врахування ризику при плануванні грошових потоків: з 

метою оцінки та нівелювання волатильності надходження і витрачання 

грошових коштів необхідно проводити відповідне врахування внутрішніх та 

зовнішніх ризиків, саме при плануванні грошових потоків можливо здійснити 

таку оцінку з огляду на показник коефіцієнта варіації надходження і витрачання 

грошових коштів; 
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– забезпечення відповідного взаємозв’язку формування чистого грошового 

потоку з відповідним рівнем ризику: оскільки процес планування грошових 

потоків також, на нашу думку, доцільно розглядати у аспекті взаємозв’язку 

формування чистого грошового потоку з відповідним рівнем ризику, 

враховуючи постійну наявність ризиків, а також співвідношення ризик-

дохідність; 

– забезпечення використання сучасних програмних засобів та інноваційних 

методик в процесі планування: оскільки процес планування грошових потоків 

потребує наявності відповідних методів та інструментів, ми вважаємо 

необхідним додати таке завдання планування грошових потоків, що відповідно 

покликано забезпечити відповідність сучасним тенденціям розвитку 

особливостей здійснення процесу планування. 

Таким чином, враховуючи попередні напрацювання науковців та власні 

пропозиції сформовано наступну систему завдань планування грошових 

потоків: 

1. В системі підтримки основної мети планування грошових потоків – 

досягнення цільового рівня чистого грошового потоку – ми пропонуємо 

визначати такі завдання планування грошових потоків: 

– формування своєчасного та достовірного інформаційного забезпечення 

управління грошовими потоками; 

– прогнозування в часі валового і чистого грошових потоків підприємства 

в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 

– забезпечення збалансованості та синхронізації формування грошових 

потоків на підприємстві, усунення касових розривів; 

– прискорення обороту капіталу підприємства та підвищення віддачі 

використаних ресурсів; 

– попередження формування чи розвитку фінансової кризи на 

підприємстві; 

– забезпечення врахування ризику при плануванні грошових потоків; 

– забезпечення відповідного взаємозв’язку формування чистого грошового 

потоку з відповідним рівнем ризику; 

– забезпечення використання сучасних програмних засобів та інноваційних 

методик в процесі планування. 

2. В системі підтримки додаткової мети планування грошових потоків –  

забезпечення фінансової рівноваги розвитку підприємства – пропонуємо 

розглядати наступні завдання: 

– забезпечення постійної платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства; 

– забезпечення стабільності джерел фінансування; 

– підвищення ритмічності операційної діяльності; 

– підвищення рівня фінансової і виробничої гнучкості господарської 

діяльності; 

– здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємства та за утворенням й використанням грошових ресурсів – зниження 



 

542 

 

ризиків діяльності, шляхом збалансування потреби в позикових ресурсах, як 

одного з елементів фінансових ризиків. 

Удосконалення планування грошових потоків від фінансової діяльності, на 

нашу думку, має включати: 

- прогнозування вхідних грошових потоків, що пов’язані з надходженням 

власного капіталу, отриманих позик, інших вхідних грошових потоків від 

фінансової діяльності; 

- прогнозування вихідних грошових потоків, які включають платежі від 

погашення позик, сплачених дивідендів, інші вихідні грошові потоки від 

фінансової діяльності. 

Підвищення ефективності планування грошових потоків має 

забезпечуватися прогнозуванням оптимального чистого грошового потоку на 

підприємстві. 

Наведені напрями можуть використовуватися як при плануванні, так і при 

визначенні фактичних обсягів грошових потоків від усіх видів діяльності. 

Найвагомішою частиною грошових надходжень підприємства є виручка від 

реалізації продукції, послуг, робіт, тобто від операційної діяльності. Реалізація 

продукції — це господарська операція, яка передбачає передачу права 

власності на продукцію іншому суб’єктові в обмін на еквівалентну суму грошей 

або боргових зобов’язань. Прогноз грошових надходжень від реалізації 

продукції охоплює такі напрями як вивчення попиту та визначення можливих 

обсягів продажу за номенклатурою та асортиментом продукції, обґрунтування 

рівня цін, який би забезпечував реалізацію та рентабельність продукції; 

обґрунтування плану виробництва продукції необхідними виробничими 

потужностями, трудовими та матеріальними ресурсами, розрахунки 

надходжень грошових коштів від реалізації продукції. 

Висновки. Отже, процес планування грошових потоків — це цикл із 

прямим (від розробки стратегії до складання тактичних планів і контролю за їх 

виконанням) і зворотним (від оцінки результатів виконання до коригування 

планів) зв’язками. Кінцевим результатом процесу планування є розроблена 

система довгострокових, поточних і оперативних планів надходження, 

витрачання грошових коштів та приросту грошових потоків для забезпечення 

ліквідності, платоспроможності підприємства у визначеному періоді. 

Планування грошових потоків включає визначення стратегічних і тактичних 

цілей як формалізованих показників основних параметрів діяльності 

підприємства в цілому, його підрозділів і філій, які мають бути забезпечені 

фінансовими ресурсами до кінця планового періоду. Процес планування є 

трудомістким. Він вимагає значних зусиль усіх фахівців і менеджерів 

підприємства задля ефективної організації грошових потоків. 

Тільки за цих умов можна досягти тактичних цілей для забезпечення 

конкретної стратегічної мети діяльності підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Моісєєва О. Планування та оптимізація грошових потоків в 

компанії [Текст] / О. Моісєєва // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 7/8. – 

С. 38-41.  



 

543 

 

2. Федишин М.П. Актуальні аспекти планування грошових потоків 

підприємств в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / 

М.П.Федишин // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 26-28. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_3_10 

3. Харченко В.А. Система управління грошовими потоками 

підприємства / В.А. Харченко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 

1 (19). – С. 161-164. 

4. Цемрюк А.С. Проблеми управління грошовими потоками на 

вітчизняних підприємствах в умовах експортно-імпортної діяльності / 

А.С.Цемрюк, Х.С. Передало // Національний університет «Львівська 

політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 153–154. 

 

 

 

Г.В. Борисюк 

                  здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГУ ТА 

СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВА 
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товарообороту  в сучасних умовах високої конкуренції та ціннісно 

орієнтованого підходу до управління. Сформульовано методику планування 
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Вихідним етапом розроблення поточного фінансового плану 

підприємства торгівлі є обґрунтування обсягів його товарообороту у плановому 

періоді. Саме плановий розмір товарообороту визначатиме потребу 

підприємства в активах та джерелах їх фінансування, виступатиме основним 

джерелом покриття витрат, формування прибутку. Будучи одним із 

найважливіших фінансових показників діяльності підприємства торгівлі, який 

надає узагальнену характеристику його цінності для клієнтів, він є важливим 

об’єктом поточного фінансового планування і потребує значної уваги фахівців 

маркетингового, фінансового відділів, особливо в умовах жорсткої конкуренції. 

Обґрунтування планового обсягу товарообороту в сучасних умовах має 

здійснюватися відповідно до головної фінансової мети підприємства – 

зростання цінності, що потребує вдосконалення методичних підходів до його 

планування. 

Метою статті є обґрунтування розробленої автором методики планування 

товарообороту на основі портфельного підходу, яка забезпечує врахування в 

перебігу його здійснення системи фінансових критеріїв, що підтримують 

комплекс стратегічних фінансових цілей підприємства торгівлі та становлять 

основу для планування запасів, їх собівартості, сприяючи зростанню цінності 

підприємства та його збалансованому фінансовому розвитку. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_3_10
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Для досягнення мети дослідження передбачено виконання наступних 

завдань: 

- вивчення теоретичних положень формування товарного асортименту 

сучасного підприємства та можливість його диверсифікації; 

- визначення впливу факторів на формування асортименту підприємства та 

його диверсифікації; 

- оцінка фактора прибутковості окремої асортиментної одиниці в системі 

оптимізації асортиментної диверсифікації на підприємстві; 

- формування пропозицій щодо можливості змін у асортименті 

підприємства.  

Узагальнюючи та розвиваючи зазначені підходи, ми визначили ряд 

принципів планування товарообороту на основі портфельного підходу:  

1. Принцип багатокритеріальності формування товарного портфеля, який, 

будучи покладений в основу планування товарообороту, дозволяє 

обґрунтовувати його обсяг із врахуванням впливу на найважливіші фінансові 

параметри діяльності підприємства торгівлі;  

2. Орієнтація процесу формування товарного портфеля на головну 

фінансову ціль – зростання цінності підприємства торгівлі, що забезпечується 

введенням адекватних критеріїв його формування;  

3. Інтеграція роботи фінансового, маркетингового та відділу продажів при 

плануванні товарообороту на основі формування товарного портфеля, що 

досягається в межах процесного підходу до управління у цілому і до 

фінансового планування зокрема.  

Для реалізації зазначеного підходу до планування товарообороту нами 

пропонується матриця формування товарного портфеля GVPT, що будується за 

такими векторами:  

G (growth) «зростання» – очікуваний темп зростання товарообороту в 

різних товарних групах. Точкою розподілу товарів за темпами зростання є 

середній темп зростання товарообороту по підприємству. Цей критерій 

забезпечує прагнення підприємства до збалансованого зростання, забезпечує 

формування портфеля з позицій перспективи і надалі передбачає обов’язкове 

включення товарів із високим темпом росту товарообороту в портфель (за 

аналогією з матрицею BKG);  

V (variability) «варіативність» – рівень стабільності надходження коштів 

від реалізації – визначається за допомогою коефіцієнта варіації товарообороту 

за окремими товарами і виступає характеристикою ступеня ризику окремих 

товарних позицій. Для розмежування товарних груп за рівнем варіативності в 

XYZ-аналізі виділяють межі 10%, 25% та понад 25%. Таке розмежування 

ґрунтується на експертній оцінці й, по суті, не має належного математичного 

обґрунтування. З огляду на це і на наявність чотирьох критеріїв формування 

портфеля такий розподіл товарів нам вбачається досить громіздким. Натомість 

ми пропонуємо розподіляти товари за цим критерієм на дві групи, а точкою їх 

розподілу вважати значення коефіцієнта варіації на рівні 30%, що відповідає 

закону нормального розподілу та правилу 3 ;  
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Р (profit) «прибуток» – участь окремих товарних позицій у формуванні 

валового прибутку (комерційного доходу). Показує їх участь у формуванні 

вільного грошового потоку і відповідно доданої економічної вартості. Цей 

вектор відповідає головній стратегічній фінансовій меті й виступає основним 

критерієм формування товарного портфеля, а відтак і планування 

товарообороту;  

Т (commodity turnover) «товарооборот» – обсяги товарообороту за 

окремими товарними групами (можливий варіант оцінки частки товарообороту 

за товарними групами). Відображає обсяги грошових надходжень від реалізації 

товарів. За векторами «прибуток» і «товарооборот» точки розподілу товарних 

груп визначаються експертами та є індивідуальними для кожного окремого 

підприємства.  

Таким чином, на основі визначених векторів і критеріїв розподілу можна 

виокремити 16 товарних груп (рис.), які поділяються за категоріями. Безумовно, 

формуючи товарний портфель, підприємство прагне збільшити в його структурі 

частку 1–3 категорій товарів, за можливості зменшити 4 категорію та 

мінімізувати 5 категорію шляхом часткового скорочення і заміщення іншими 

товарними групами. Товари 5 категорії можуть лише в невеликому обсязі 

залишатися для підтримання асортиментного мінімуму залежно від формату 

магазину. Процес планування товарообороту на основі портфельного підходу 

передбачає розгляд альтернативних варіантів товарного портфеля за допомогою 

інструментарію імітаційного моделювання та обчислення кожного із 

показників: товарооборот, валовий прибуток, прогнозований темп росту 

товарообороту, коефіцієнт варіації товарообороту. Найкращим визнається 

портфель, що забезпечує цільовий обсяг валового прибутку за таких обмежень, 

як збереження кількості асортиментних позицій, наявність товарів, попит на які 

зростає, наявність товарів із стабільним споживанням та товарів, що 

забезпечують надходження коштів (із значним товарооборотом). Окрім того, 

портфельний підхід, що застосовується у плануванні ТО, надалі може бути 

використаний при плануванні собівартості товарів, виступаючи основою для 

аналізу постачальників, виявлення можливостей формування товарного 

кредиту та товарних запасів. Отже, цей підхід забезпечує наскрізний характер 

планування основних фінансових аспектів операційної діяльності. 

Отже, оптимізація асортименту крім досягнення її відповідності цілям та 

ресурсам діяльності підприємства на ринку вимагає забезпечення його 

наближення до умов зовнішнього середовища, існує необхідність створення 

комплексної методики, що враховує всі виділені змінні. Визначення набору 

товарних груп, найбільш пріоритетним для успішної роботи підприємства в 

конкретних умовах на ринку і забезпечує економічну ефективність його 

діяльності в цілому - одне з основних питань асортиментної політики. Остання  

передбачає також вирішення питання про походження товарів - вироблених 

фірмою або придбаних нею від зовнішніх джерел.  

В умовах загострення конкуренції, орієнтації підприємства на підвищення 

цінності для різних стейкхолдерів портфельний підхід до планування 

товарообороту є дієвим інструментом гармонізації поточного планування 
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фінансових параметрів операційної діяльності зі стратегічними фінансовими 

цілями. Саме застосування портфельного підходу до планування товарообороту 

дозволяє обґрунтовувати такий його плановий обсяг, що дає змогу 

реалізовувати систему стратегічних фінансових цілей підприємства торгівлі, 

оскільки передбачає багатокритеріальний підхід до формування товарного 

портфеля. Запропонований автором підхід ґрунтується на ідеї найбільш 

ефективного інвестування обмежених фінансових ресурсів у окремі товарні 

групи, вибір такої їх комбінації, що забезпечить максимізацію економічної 

доданої цінності, ріст масштабів діяльності, необхідний обсяг надходження 

коштів від реалізації товарів, прийнятний рівень варіативності цих надходжень. 

Використання портфельного підходу до планування товарообороту сприяє 

збалансованому фінансовому розвитку підприємства, а сформований у такий 

спосіб товарний портфель виступає основою для планування запасів та їх 

собівартості, вибору постачальників товарів. Розроблення методичних основ 

зазначеного підходу буде предметом подальшого дослідження автора. 
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О.П. Горщинський 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті автором досліджено концептуальний підхід щодо формування  і 

використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, 

який ґрунтується на спроможності акумулювати внутрішні і зовнішні 

джерела фінансування за умови достатнього рівня платоспроможності та 

взаємоузгодженості інтересів з метою нівелювання загроз, оптимізації 

витрат, фінансової стабілізації, підвищення рівня інвестиційної активності. 

Ключові слова: Зона вільної торгівлі, Спільний ринок, Економічний і Валютний 

Союз, фінансовий потенціал, фінансова стратегія 

Постановка проблеми. Забезпечення довгострокового економічного 

зростання і національної конкурентоспроможності спонукає країни світу до 

пошуку альтернативних і прийнятних для національного господарства моделей 

розвитку економік. Технічні, технологічні і інформаційні досягнення 

активізують розвиток країни у напряму формування конкурентних переваг. 

Інтегруючі засади розвитку економіки нового типу актуалізують питання 

ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами, в основу 

якого покладено дієвість і системність відповідних стратегічних альтернатив. 

Ціллю статті є дослідження підходів щодо формування і використання 

фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Теоретичним, методичним і практичним аспектам формування і 

використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 

присвячено наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: 

Андрійчука В. Г., Ареф’євої О. В., Бланка І. А., Вишневської О. М., 

Гайдуцького П. І., Дем’яненка М. Я., Іртищевої І. О., Ключник А. В., 

Краснокутської Н. С., Маліка М. Й., Непочатенко О. О., Саблука П. Т., 

Сахацького М. П., Сіренко Н. М., Стецюка П. А., Танклевської Н. С., 

Ушкаренко Ю. В., Федоніна О. С., Фоміна П. О., Худолій Л. М., Червена І. І., 

Шебаніна В. С., Шебаніної О. В. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі вибору стратегічних 

альтернатив важливого значення набуває розробка фінансової стратегії, яка 

включає усі види діяльності сільськогосподарського підприємства, так як 

фінансовий потенціал забезпечує реалізацію усіх видів і напрямів діяльності 

підприємства.  

Для реалізації загальної стратегічної мети діяльності 

сільськогосподарського підприємства необхідно визначити цілі фінансової 

стратегії, які повинні з нею узгоджуватись. Основними цілями виділено 

наступні: 

- забезпечення фінансової безпеки підприємства; 

- зростання прибутковості діяльності підприємства; 

- підвищення інвестиційної привабливості і активізація інвестиційної 

діяльності; 
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- відтворення і підвищення якісних характеристик ресурсної основи 

виробництва; 

- забезпечення можливостей впровадження інновацій; 

- реалізація соціальних функцій сільськогосподарських підприємств через 

розвиток сільських територій. 

Обґрунтування фінансової стратегії зумовлено необхідністю 

фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств і забезпечення 

їхньої фінансової безпеки. У зв’язку з цим потребує розробки концептуальний 

підхід щодо формування фінансового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств. З цією метою у публікації визначено пріоритетні чинники у 

формуванні фінансового потенціалу різних інституціональних рівнів за умов 

глобалізаційного впливу. 

Представлені пріоритетні чинники є цільовим базисом, на який повинна 

бути зорієнтована стратегія формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарські підприємства є 

частиною складної системи інститутів на рівні держави. Саме тому процес 

формування фінансового потенціалу на різних рівнях здійснюється у 

взаємозв’язку усіх компонентів під впливом глобалізаційних процесів і явищ. 

 
Рис. 1. Пріоритетні чинники у формуванні фінансового потенціалу 

різних інституціональних рівнів за умов глобалізації 

 

Взаємозв’язок і взаємозалежність усіх зазначених чинників, у тому числі 

від глобалізаційних змін і тенденцій вимагає обґрунтування концептуального 

підходу у формуванні фінансового потенціалу з урахуванням можливостей 

адаптації системи усіх рівнів до внутрішніх і зовнішніх змін. 
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Особливістю сільськогосподарських підприємств є взаємозв’язок їх 

діяльності із сільськими територіями. Як свідчить практика, сааме 

сільськогосподарські підприємства функціонально забезпечують розвиток 

сільських територій, які у свою чергу виступають основним 

природноресурсним базисом. 

Перехід від макроекономічних до локальних ініціатив повинен 

враховувати усі специфічні техніко-технологічні, організаційні і управлінські 

особливості господарювання суб’єктів ринку. 

З метою розробки дієвої стратегії необхідним є визначення сукупності 

певних правил і обмежень, які об’єднуються у принципи. Дотримання цих 

принципів в процесі розробки здатне забезпечити у подальшому успішну її 

реалізацію. До таких принципів слід віднести: 

- науково-методологічне обґрунтування, яке базується на сучасних 

наукових досягненнях і практичному досвіді сільськогосподарських 

підприємств щодо формування фінансового потенціалу; 

- всеосяжність, яка полягає у охопленні усіх сфер діяльності 

сільськогосподарських підприємств і всіх його структурних підрозділів; 

- ефективність і економічність, суть яких визначається перевищенням 

результатів усіх заходів стратегії над витратами їх здійснення; 

- довгостроковість і системність – процес  планування повинен бути 

зорієнтований на довгострокову перспективу; 

- адаптованість і альтернативність – стратегічне планування формування 

фінансового потенціалу повинно здійснюватись з урахуванням змін 

внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування 

сільськогосподарських підприємств із розробкою різних альтернатив; 

- захищеність – розробка стратегії повинна здійснюватись з певним 

рівнем запасу фінансової міцності, який має враховувати інфляційні процеси і 

зміни зовнішнього середовища. 

Успішна реалізація представлених стратегій пов’язана із необхідністю 

здійснення системи таких заходів: 

- оцінка і оптимізація організаційної структури підприємства із 

врахуванням необхідності вдосконалення системи інформаційних потоків; 

- формування логістичної системи, яка здатна забезпечити досягнення 

запланованого ефекту завдяки злагодженості дій керівників усіх структурних 

підрозділів; 

- розробка механізмів мотивації праці і підвищення ролі корпоративної 

культури; 

- обробка і аналіз оперативної інформації щодо використання ресурсів 

підприємства, у тому числі фінансових; 

- моніторинг реалізації стратегії за кожним її етапом за визначеними 

критеріями; 

- оцінка змін зовнішнього середовища і їх впливу на результати 

діяльності підприємства; 

- виявлення і стимулювання використання всіх наявних резервів 

нарощування фінансових результатів; 
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- прийняття управлінських рішень щодо внесення коригувань при зміні 

умов зовнішнього і внутрішнього середовища; 

- забезпечення виконання завдань стратегії через організацію 

систематичного контролю і зворотного зв’язку на основі системи 

бюджетування. 

Нині аграрний сектор економіки України розвивається під дією впливу 

глобалізаційних процесів. Виходячи з цього, необхідною складовою розвитку є 

активізація процесів, які позитивно впливають на фінансові можливості 

підприємств. Тому перед сільськогосподарськими підприємствами постає 

нагальна необхідність кількісного і якісного розширення джерел формування 

фінансового потенціалу. 

Як свідчать дослідження, фінансовий потенціал сільськогосподарських 

підприємств формується переважно за рахунок власних джерел, у тому числі за 

рахунок прибутку. Тому управління прибутком є одним із першочергових 

завдань. З цією метою використовується механізм виробничого левериджу у 

напряму оптимізації співвідношення величини постійних і змінних витрат. Для 

отримання позитивного ефекту фінансового левериджу необхідно змінювати 

саме питому вагу постійних витрат у сумарній величині витрат 

сільськогосподарських підприємств. Практика свідчить, що зменшення питомої 

ваги постійних витрат у загальній сумі витрат підприємства призводить до 

позитивної зміни величини прибутку залежно від темпів зміни доходу 

(виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 

підприємств. Це дозволяє зробити висновок, чим нижчий ефект виробничого 

левериджу, тим вищий прибуток підприємства, а відповідно, і його фінансовий 

потенціал. Виходячи із зазначеного відмітимо, що виробничий леверидж є 

дієвим інструментом вирівнювання співвідношення рівня підприємницького 

ризику сільськогосподарських підприємств і рівня  їх доходності. 

Діяльність сільськогосподарських підприємств пов’язана зі значними 

витратами на виробництво і реалізацію продукції. Величина цих витрат не 

рідко перевищує розмір отриманих доходів, що негативно впливає на 

фінансовий результат і на можливості формування фінансового потенціалу. 

Тому вважаємо за необхідне використовувати можливості вдосконалення 

механізму управління витратами, за одночасної реалізації дій щодо адаптації 

підприємств до внутрішніх і зовнішніх змін, мінімізації ризиків. 

Залучення кредитних ресурсів є одним із основних зовнішніх джерел 

формування фінансового потенціалу і покриття дефіциту коштів. Обмежені 

можливості щодо користування кредитними ресурсами пов’язані із високими 

відсотковими ставками банківських установ і ризиками операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Подібна неузгодженість інтересів 

призводить до зростання навантаження на державний бюджет через 

необхідність часткового покриття відсотків і пролонгації боргу 

сільськогосподарських підприємств. 

Зарубіжний досвід функціонування аграрного сектора свідчить про 

значну державну підтримку сільського господарства, яка є джерелом 

формування фінансового потенціалу підприємств. Проте вітчизняна політика 
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державної підтримки на сучасному етапі потребує перегляду і вдосконалення. 

Серед її недоліків слід відмітити наступні: непрозорість механізму розподілу та 

недоступність до фінансових ресурсів переважної частини 

сільськогосподарських підприємств; неефективне використання бюджетних 

коштів; порушення принципу справедливості при розподілі державних коштів 

тощо. Поряд із зазначеними недоліками слід відмітити залежність напрямів і 

обсягів державної підтримки від загального стану економіки держави, який 

через зростання зовнішнього боргу характеризується значною залежністю від 

Міжнародних фінансових організацій (далі за текстом – МФО). За таких умов 

сільськогосподарським підприємствам важко розраховувати на фінансову 

підтримку з боку держави   [1, 2]. 

Щорічно міжнародна Організація економічного співробітництва та 

розвитку (далі за текстом – ОЕСР), яка об’єднує 34 країни світу, здійснює 

оцінку рівня державної підтримки АПК за розробленою нею методикою. 

Результати досліджень свідчать, що загальний рівень державної підтримки 

аграрного сектора України, порівняно з іншими країнами нижчий і становить 

близько 12% від загальної вартості сільськогосподарської продукції. Тоді як у 

Норвегії він становить 61%, у країнах ЄС – 20-27 відсотків. Причому слід 

відмітити, що цей показник не враховує ціну фінансових ресурсів, а також 

матеріально-технічне забезпечення виробництв. На сьогодні, на нашу думку, 

найбільш ефективним джерелом державної підтримки виступає спеціальний 

режим оподаткування, що діє у більшості країн ЄС. 

Враховуючи незворотність процесів глобалізації слід враховувати вплив 

інтеграційних процесів на формування фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. Той факт, що Україна географічно 

знаходиться в Європі і межує з країнами Євросоюзу підтверджує доцільність 

європейського вектору розвитку. Об’єктивним є двостороння зацікавленість 

України і Європейського Союзу у збереженні досить високих темпів торгово-

економічних відносин. За даними Департаменту європейської інтеграції 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України питома вага обсягу 

торгівлі товарами і послугами між Україною і ЄС за останні роки становила 

близько 30,0% загального торгівельного обігу. Проте у двосторонній торгівлі 

Процес вступу України до Європейського Союзу офіційно розпочався 

21.03.2014 р. з підписання політичної, а згодом і економічної складових Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його 

державами-членами, з іншої сторони (далі за текстом – Угода). Проте її 

підписання створює лише передумови майбутнього членства. Відповідно до 

цієї Угоди значна частина її положень стосується розвитку агропромислового 

сектору, оскільки у переговорному процесі щодо «Секторальної співпраці» 

розглядалось питання сільського господарства і розвитку сільських територій. 

Враховуючи це, вважаємо за необхідне, провести дослідження можливого 

впливу реалізації Угоди на аграрний сектор економіки України і, 

безпосередньо, на розвиток на локальному рівні. 

Оскільки дослідження стосуються фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, то зосередимо увагу на економічній 
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складовій цієї Угоди, відповідно до якої економічна інтеграція передбачає три її 

рівні, а саме: Зона вільної торгівлі (ЗВТ), Спільний ринок, Економічний і 

Валютний Союз. Запланований початок функціонування зони вільної торгівлі з 

2016 року має забезпечити паритет умов для обох сторін (додаток АС). 

Характерною рисою привабливості України  у напряму євроінтеграції є 

високий інноваційний потенціал розвитку країн Європейського Союзу, який 

виступає одним із мотиваційних чинників європейського вибору. Водночас, 

враховуючи технічну, технологічну та інші види готовності виробників існує 

необхідність систематизації реалізації дій з метою мінімізації ризиків для 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 

Вищезазначена Угода передбачає пряму і непряму фінансову підтримку 

через надання преференцій і пільг сільськогосподарським підприємствам, що 

може виступати стимулюючим фактором. 

Також в Угоді передбачено питання щодо генно-модифікованих культур, 

які не виключають її виробництво, однак пов’язані із необхідністю закріплення 

на законодавчому рівні захисту виробників органічної продукції від 

непередбачуваних наслідків випадкового впливу ГМ-компонентів. 

Беззаперечним є той факт, що виробництво генно-модифікованої продукції 

спонукає мінімізацію витрат і зростання фінансових результатів діяльності. 

Поряд з виробничою сферою в Угоді значна увага приділяється аспектам 

торгівлі сільськогосподарською продукцією у рамках створення зони вільної 

торгівлі. Європейський Союз є у світі найбільшим спільним аграрним ринком. 

Отже, сільськогосподарські підприємства зацікавлені у експортуванні 

продукції, одним із факторів є ціна реалізації. З цією метою Європейською 

Комісією створено службу підтримки експорту у вигляді інтернет-ресурсу, яка 

надає інформацію про умови експорту до ЄС на безоплатній основі в он-лайн 

режимі. Така інформаційна підтримка допомагає  сільськогосподарському 

товаровиробнику більш вигідно і ефективно експортувати продукцію. 

Пошук необхідної інформації про потенційних партнерів забезпечується 

потенціалом вітчизняних і європейських галузевих асоціацій виробників, 

зокрема: Європейська Асоціація виробників зернових та олійних культур, рису, 

кормів, оливкової олії та масла (далі за текстом – COCERAL); Європейська 

бізнес-асоціація виробників молока та молокопродуктів (далі за текстом – 

EUCOLAIT); Центр взаємодії м’ясопереробної промисловості в ЄС (далі за 

текстом – CLITRAVI) тощо. 

Лібералізація умов торгівлі має сприяти зростанню експорту зернових 

культур, м’яса птиці та різних харчових продуктів. Проте, за перший рік дії 

угоди відбулося незначне зростання експорту. Серед проблемних аспектів слід 

відмітити не повне використання квот за окремими позиціями, що ускладнює 

переговори про їхнє збільшення. Основним бар’єром для експорту вітчизняних 

товарів залишаються нетарифна перешкоди – технічні та санітарні вимоги країн 

ЄС. 

Механізм реалізації Угоди буде ефективно функціонувати за умови 

відповідності нормативно-правової бази до умов ЄС. А тому це має суттєво 

вплинути на зміст і функціонування правового інституту зовнішньої торгівлі та 
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подальшого розвитку аграрного сектора економіки. Разом з тим дерегуляція 

аграрного сектора має здійснюватись з урахуванням державних інтересів, які, 

перш за все, повинні забезпечувати продовольчу безпеку. Враховуючи 

специфіку галузі необхідним є комплекс заходів щодо поєднання інтересів усіх 

учасників. 

Враховуючи підвищення вимог ЄС і відповідно до Закону України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів» до реалізації продукції 

тваринництва, з метою підвищення якості продукції і дотримання стандартів 

виходом може бути організація сервісно-забійних пунктів. До їх послуг може 

бути віднесено забій тварин, охолодження продукції, її пакування і подальший 

збут. Це сприятиме збільшенню надходження фінансових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств і забезпечить сільські території 

додатковими робочими місцями. 

Прикладом диверсифікації виробництва може слугувати практика 

останніх років. Як відомо, стратегічним для України є виробництво зерна, у 

структурі якого перші позиції займали пшениця і ячмінь. Проте, якщо у 2010 р. 

виробництвом ячменю займались 24,8 тис. суб’єктів господарювання, то у 

2012 р. – вже  20,3 тисяч. Така ситуація частково пояснюється невисоким 

рівнем економічної ефективності через низький ціновий попит. 

Доведено, що вдосконалення системи страхування сільськогосподарських 

ризиків сприятиме інвестиційній привабливості сільськогосподарських 

підприємств і доступу до кредитних ресурсів. Як свідчить польський досвід, 

сільськогосподарські підприємства мають декілька видів обов’язкових видів 

страхування. Вдосконалення механізму фінансового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств побудовано на співпраці банків і страхових 

компаній, що досить вигідно для польських товаровиробників. При такому 

підході від банків вони отримують комплексні і якісні послуги і спрощуються 

процедури страхування. 

Окрім зазначеного, вважаємо, що не лише зниження обсягів фінансування 

аграрного сектора, а і ефективність використання направлених ресурсів 

впливають на формування фінансового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств. 

Що стосується ефективності використання фінансових ресурсів МФО, то, 

на нашу думку, визначити її можна за критерієм досягнення цілей. На 

мікрорівні, тобто на рівні сільськогосподарських підприємств, доцільною є 

реалізація інвестиційних проектів, оскільки створюються умови до формування 

фінансового потенціалу.  

Проведені дослідження дозволили оцінити можливості і загрози різних 

векторів міжнародної інтеграції України і їх вплив на аграрний сектор 

економіки. За результатами дослідження було визначено, що серед позитивних 

наслідків варто відмітити: збільшення експорту сільськогосподарської 

продукції завдяки освоєнню ринків; скасування кількості імпортних мит, що 

дозволить нарощувати фінансовий потенціал сільськогосподарських 

підприємств; збільшити обсяги іноземного інвестування; пряму фінансову і 

технічну підтримку аграрного сектору. Поряд із зазначеними можливостями 
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мають місце і можливі негативні наслідки щодо формування і нарощування 

фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, а саме: існуючі 

невідповідності із міжнародними стандартами якості; скасування імпортних 

мит на продукцію і зростаючий рівень імпортної залежності у продовольстві; 

недостатній рівень технологічного оновлення; обмежені можливості у залучені 

інновацій тощо. Проте, незважаючи на можливі загрози, розширення ринків 

збуту продукції у перспективі сприятиме нарощуванню фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. 

Подальше поглиблення інтеграції створює передумови щодо подальших 

змін у аграрній політиці держави. У цьому контексті Національним науковим 

центром «Інститут аграрної економіки» обґрунтована пропозиція щодо 

створення Агропродовольчої ради, як вищого органу координації та 

представництва інтересів позиції бізнесу щодо заходів та стратегічного бачення 

аграрної політики. В основу цієї пропозиції покладено світовий досвід взаємодії 

держави і бізнесу у процесі розробки і подальшої реалізації стратегії розвитку 

аграрного сектора, який довів свою результативність [3]. 

Так, у країнах ЄС значний вплив на державну політику у сфері розвитку 

аграрного сектора здійснюють громадські об’єднання сільськогосподарських 

товаровиробників. Вони залучаються до вирішення різних питань. Позитивний 

результат співпраці держави і бізнесу у розвитку сільського господарства 

зумовлюється дією ефекту синергії, оскільки ці інституції мають однаковий 

вектор. 

Тому така пропозиція щодо створення Агропродовольчої ради (далі за 

текстом – Рада), у певній мірі представлятиме інтереси аграрного бізнесу на 

державному рівні і сприятиме формуванню дієвої аграрної політики держави. 

Співпраця на основі партнерства забезпечує формування відносин, які 

характеризуються прозорістю і відкритістю. 

Вважаємо, що з метою подальшої співпраці України з міжнародними 

фінансовими організаціями така Рада, на перспективу, може бути залучена або 

стати посередником у процесах міжнародної фінансової допомоги 

вітчизняному аграрному сектору. Виконання такої функції сприятиме 

адресності допомоги і підвищенню рівня ефективності реалізації програм у 

галузі. Це, у свою чергу, створить передумови щодо нарощування фінансового 

потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Основними стратегічними напрямами діяльності України щодо 

євроінтеграції є задоволення національних інтересів, серед яких: нагальна 

необхідність технічного і технологічного переоснащення реального сектора 

економіки; перехід на інноваційний тип розвитку; розширення доступу до 

зовнішніх ринків і можливостей залучення іноземних інвестиційних ресурсів; 

підвищення рівня соціальних стандартів; розширення міграційних 

можливостей; підвищення темпів зростання галузей економіки завдяки 

використанню діючих механізмів ефективного ринкового господарювання; 

активна участь у співпраці щодо забезпечення міжнародної безпеки; 

рівноправність щодо виконання функцій у системі економіко-політичних 

взаємовідносин тощо. 
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Дослідження джерел забезпечення реалізації стратегії формування 

фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств надало можливість 

визначити, що в основі подальшого розвитку галузі лежить ефективна і 

системна аграрна політика держави. 

Завершальним етапом реалізації стратегії є аналіз її ефективності, який 

включає оцінку одержаних результатів і використаних ресурсів. З цією метою 

на етапі формування стратегії необхідною є розробка системи показників, які 

виконують функцію оціночних критеріїв. Оскільки концептуальний підхід у 

формуванні фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 

ґрунтується на реалізації стратегій, вважаємо, що вибір стратегії повинен 

ґрунтуватися на фінансових можливостях сільськогосподарського 

підприємства, у тому числі щодо активізації процесу залучення інвестиційних 

ресурсів, взаємоузгодженості інтересів усіх учасників процесу інвестування. 

Система індикаторів діагностики ефективності реалізації стратегії 

включає: рівень і динаміка прибутку; обсяг прибутку на вкладений 

інвестиційний капітал; ліквідність; фінансова стійкість; ймовірність 

банкрутства; фінансовий леверидж; рентабельність; рівень і динаміка 

беззбитковості виробництв; структура капіталу; обсяг нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку); обсяги і динаміка внутрішніх цільових фондів; 

обсяги і динаміка капітальних вкладень; обсяг і динаміка фонду розвитку 

підприємства; темпи технологічного оновлення виробництв. 

Оцінка даних індикаторів узагальнюється визначенням фінансового 

потенціалу і його зміна порівняно з початковим рівнем до реалізації стратегії. 

На основі проведеної оцінки необхідним є обґрунтування управлінських рішень 

щодо подальшої реалізації стратегії з можливістю її вдосконалення. 

За результатами дослідження зазначимо, що успішна реалізація стратегії 

формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 

забезпечить одержання наступних результатів: забезпечення фінансової 

безпеки; забезпечення діяльності підприємства необхідним обсягом фінансових 

ресурсів і оптимізація управління грошовими потоками; сприяння 

запровадження інноваційних технологій у процес виробництва 

сільськогосподарської продукції з метою підвищення ефективності 

використання ресурсів і рентабельності діяльності сільськогосподарських 

підприємств; нарощування обсягів і підвищення якості сільськогосподарської 

продукції для задоволення потреб населення на регіональному і державному 

рівнях; підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу. 
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Д.В. Гребенюк 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ  

У статті визначено особливості формування фінансової стратегії розвитку 

підприємств. Зокрема, визначено об’єкти та суб’єкти фінансової стратегії на 

підприємстві. Досліджено інструменти, які сприяють розвитку підприємства 

та мобілізують фінансові ресурси на підприємстві. Визначено завдання та 

етапи реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства. 

Ключові слова: розвиток, розвиток підприємства, фінансове забезпечення, 

індикатори розвитку підприємства, фінансова стратегія підприємства. 

Постановка проблеми. Зміни, що характерні для сучасного етапу розвитку 

національного економіки України (посилення глобалізаційних та 

євроінтеграційних процесів, погіршення якісно-структурних характеристик 

функціонування внутрішнього ринку, зокрема в роздрібній торгівлі, зниження 

ефективності та фінансово- ресурсної забезпеченості економічних агентів, 

дефіцит власних інвестиційних ресурсів, високий рівень інфляції, фінансового 

ризику, низький рівень ліквідності, подорожчання кредитних ресурсів), 

об’єктивно негативно чи не в першу чергу позначилися саме на функціонуванні 

роздрібної торгівлі та її підприємств. Наслідками цього стали втрати позицій 

вітчизняних роздрібних торговельних підприємств на внутрішньому 

споживчому ринку, гальмування процесів впровадження міжнародних 

стандартів якості торгово-технологічних процесів, посилення 

імпортозалежності, погіршення якості торговельного обслуговування населення 

та реалізації роздрібною торгівлею її базових соціальних і економічних 

функцій. 

Ціллю статті є дослідження формування фінансової стратегії розвитку 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам управління 

розвитком підприємств приділено багато уваги у працях: Апопія В. В., Барни 

М. Ю., Безпарточного М. Г., Гросул В. А., Ков’ях Т. В., Краснокутської Н. С., 

Мазаракі А. А., Мізюка Б. Б., Мних О. Б., Семака Б. Б.,  Чорної М. В. та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Усунення цих негативних 

тенденцій та забезпечення сталого і структурно збалансованого розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі об’єктивно потребує вдосконалення системи 

управління фінансовим забезпеченням розвитку як в короткостроковій, так і 

довгостроковій перспективі. Важливою складовою такого управління є 
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розробка фінансової стратегії як інструмента попередження, подолання та 

протидії кризовим явищам на торговельному підприємстві. Під фінансовою 

стратегією розуміють загальний напрям і засоби використання фінансових 

ресурсів для досягнення поставленої мети. Стратегія орієнтує на ті варіанти 

рішень, які забезпечують досягнення поставленої мети. 

Сутність фінансової стратегії залежить від ряду зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Так, до зовнішніх факторів належать макро економічні показники: 

галузь, сегмент ринку, який займає компанія, кон’юнктура ринку, 

законодавство, податкова політика, валютна політика, обсяги зовнішньо 

економічного співробітництва компанії з іноземними партерами та клієнтами 

тощо. Внутрішніми факторами є форма власності компанії, її фінансовий стан, 

структура власного і позикового капіталу та інші показники [1]. 

Фінансова стратегія дозволяє здійснювати оцінювання фінансового стану 

роздрібного торговельного підприємства, сильних та слабких сторін, загроз і 

можливостей його фінансового розвитку, резервів підвищення ефективності 

фінансової діяльності та забезпечення збалансованого фінансування всіх бізнес- 

процесів, а також звіряти в подальшому чи розвиток фінансової сфери 

підприємства здійснюється у відповідності до стратегічного плану чи 

відхиляється. 

Як свідчить здійснений аналіз, існує досить багато класифікацій стратегії 

підприємств, що відрізняються набором та кількістю класифікаційних ознак. 

Зокрема, класично, за ієрархією в системі управління розрізняють такі стратегії 

розвитку підприємств торгівлі: корпоративну (визначає стратегічний напрям 

розвитку підприємства, призначена для ефективного збалансування напрямів 

його діяльності, формування ефективних зон господарювання); ділову 

(розробка заходів, підходів до формування конкурентних переваг, об’єднання 

стратегічних дій основних функціональних підрозділів підприємства); 

функціональну (конкретизує деталі в загальному плані розвитку підприємства, 

визначаючи підходи, дії, методи щодо управління підрозділами, спрямовані на 

ефективне використання фінансових ресурсів у межах реалізації загальної 

стратегії) та операційну (визначає принципи управління ланками організаційної 

структури, способи вирішення стратегічно важливих оперативних завдань 

(щодо постачання, логістики, управління товарними запасами, транспортного 

господарства, реклами і продажу товарів та ін.). 

Варто зазначити, що особливе місце серед функціональних стратегій 

займає саме фінансова стратегія розвитку підприємства, яка, на нашу думку, 

повинна передбачати забезпечення ефективного розвитку фінансової сфери 

(системи) підприємства торгівлі спрямованої на розв’язання основного 

протиріччя між потребою в фінансових ресурсах і можливістю їх використання. 

В залежності від економічних умов фінансова стратегія спрямовується або на 

залучення додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, або на підвищення 

ефективності використання власних фінансових ресурсів. 

В якості об’єктів стратегічного фінансового управління під час розробки 

стратегії фінансування пропонуємо розглядати безпосередньо обсяг і склад 

фінансових ресурсів, процеси та умови їх надходження, фінансові 
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взаємовідносини суб’єктів комерційної господарської діяльності із іншими 

суб’єктами господарювання, державними органами влади, фінансово- 

кредитними інституціями, а також ризики, що виникають під час залучення 

фінансових ресурсів. 

До суб’єктів можна віднести інституційні одиниці, які безпосередньо 

мають відношення до формування та реалізації фінансової стратегії розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі. Зокрема, це органи державної законодавчої та 

виконавчої влади, суб’єкти господарювання у сфері роздрібної торгівлі, 

інституції інфраструктури розвитку роздрібної торгівлі. 

Їх об’єктивно можна поділити на суб’єкти макроекономічного 

регулювання (органи вищої державної влади, органи місцевого 

самоврядування, контролюючі органи), суб’єкти мікроекономічної системи 

(роздрібні торговельні підприємства та інституції ринкової інфраструктури їх 

функціонування), суб’єкти інституційної інфраструктури розвитку роздрібної 

торгівлі (фінансово-кредитні структури, інвестиційні та венчурні фонди, 

асоціативні об’єднання підприємств, суб’єкти, що надають інформаційно- 

консалтингові послуги та ін.). 

Загалом процесс стратегічного планування фінансової діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі необхідно розпочинати з визначення мети та 

цільових орієнтирів. Відтак, основною метою фінансової стратегії визначимо 

формування гнучкої повноцінної системи  фінансового забезпечення 

стратегічного поетапного розвитку фінансово-економічної сфери підприємства. 

Крім того, фінансова стратегія передбачає визначення довготермінових 

цільових орієнтирів фінансово-економічної діяльності підприємства та вибір 

найефективніших інструментів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають 

підпорядковуватися загальній стратегії функціонування і бачення напрямів 

подальшого розвитку підприємства та спрямовуватися на зміцнення його 

фінансової стабільності [3]. 

Більше того, формування фінансової стратегії передбачає обґрунтування 

фінансової політики, розробку фінансових планів, формування фінансового 

забезпечення розвитку підприємства роздрібної торгівлі. Йде мова про 

сукупність фінансово-економічних відносин, які виникають з приводу пошуку, 

залучення і ефективного використання зовнішніх і внутрішніх фінансових 

ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу  

на головні параметри торгово-технологічного процесу підприємства. 

Слід зазначити, що підприємства функціонують в умовах підвищеного 

ризику, оскільки для забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності, 

їм не лише необхідні додаткові фінансові ресурси, які вони позичають із 

зовнішніх джерел фінансування, але і постійний розвиток та вдосконалення, 

застосування нових методів управління, швидкої адаптації до умов, що 

склалися, щоб не втратити тієї частки та позицій ринку, які вони займають, і 

підвищувати перспективи подальшого розвитку. Для здійснення цих завдань 

підприємствам торгівлі потрібно інвестувати капітал в нові підходи до 

товароруху, логістики та складування товарів, впроваджувати брендинг- 

технології у просуванні продуктів та торговельних послуг, проводити мерджер- 
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операції задля збільшення обсягів продажу товарів, що надасть змогу 

нарощувати потенціал збільшення обсягів товарообороту та охоплення нових 

сегментів ринку. При цьому залучені та власні фінансові ресурси повинні бути 

мінімізованими щодо капіталовкладень в традиційні та низькотехнологічні 

напрями роздрібної торгівлі. 

Зауважимо, що критерієм ефективності реалізації фінансової стратегії є 

забезпечення капіталізації бізнесу, яка включає не лише суму активів 

підприємства, але й оцінений нематеріальний актив у вигляді розвиненої 

мережі об’єктів роздрібної торгівлі, захопленої і утримуваної частки ринку, 

лояльності споживача, обізнаності в суспільстві, започаткованих програм 

співпраці з суб’єктами інших видів бізнесу та ін. Тобто мається на увазі 

ефективне використання інвестованого капіталу не лише в балансові активи 

підприємства роздрібної торгівлі, а у бізнес в цілому [4]. 

Наголосимо, що на кожному етапі реалізації фінансової  стратегії розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі мають бути досягнуті конкретні фінансово-

економічні завдання (табл. 1). Вважаємо, що, власне, їх реалізація і слугує 

критерієм проходження визначених нами порогових етапів реалізації 

фінансової стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі. Як вже 

зазначалося, діяльність підприємств роздрібної торгівлі характеризується 

багатоманітністю схем фінансування, що обумовлює високу ліквідність бізнесу 

і сприяє налагодженню партнерських відносин із постачальниками. До базових 

джерел фінансування, звичайно, віднесемо власні кошти. 

Водночас, в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів вітчизняних 

підприємств роздрібної торгівлі, нестабільності фінансових умов кредитування, 

невпевненості власників акцій в отриманні належного відшкодування у випадку 

банкрутства та ліквідації підприємства з високим рівнем залучених коштів 

ускладнюються умови забезпечення повноцінного фінансування поточної 

фінансово-господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі [7]. На 

жаль, недоступність в даний час для більшості вітчизняних підприємств 

банківських кредитів через їх високу вартість знизила рівень використання 

цього важливого джерела фінансування. Це зумовлює необхідність пошуку 

альтернативних шляхів підвищення ефективності фінансового забезпечення 

господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі, таких як лізинг, 

форфейтинг, франчайзинг, факторинг, венчурне фінансування. 

Не менш важливою є державна підтримка підприємств роздрібної торгівлі 

у підготовці та реалізації інвестиційних проектів у забезпеченні соціально- 

економічного розвитку територій, що дозволить підприємствам сформувати 

позитивний імідж соціально відповідальної організації та надійну ділову 

репутацію у інвестиційному середовищі. Проте, останніми роками існує 

виражена тенденція до зменшення обсягу державних інвестицій у реалізацію 

проектів суб’єктів системи роздрібної торгівлі. Ефективність реалізації 

фінансової стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі залежить також 

від підвищення реальної вартості активів та розширення обсягу робочого 

капіталу. 
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Таблиця 1. Завдання реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства  
З
а

вд
а

н
н
я
 ф

ін
а

н
со

во
ї 

ст
р
а

т
ег

ії
 

Етапи реалізації фінансової стратегії 

Забезпечення 

повноцінного 

фінансування 

поточної 

фінансово- 

господарської 

діяльності 

Підвищення 

реальної вартості 

активів та 

розширення 

обсягу робочого 

капіталу 

Підвищення 

ефективності 

використання 

та формування 

раціональної 

структури 

капіталу 

Збільшення 

обсягів 

діяльності та 

охоплення 

ринку 

Інвестиційно- 

інноваційний 

розвиток 

бізнесу 

Диверсифі- 

кація і розвиток 

суміжних видів 

економічної 

діяльності 

Запровадженн 

я бюджетного 

фінансування 

фінансово- 

господарської 

діяльності 

Інвентаризація 

активів та 

фінансова 

реструктуризаці 

я підприємства 

Оптимальний 

рівень 

співвідношення 

позикового і 

власного 

капіталу 

Збільшення 

кількості 

об’єктів 

мережі 

роздрібної 

торгівлі та 

формування 

їх 

фінансового 

забезпечення 

Фінансування і 

реалізація 

проектів 

інноваційного 

розвитку 

торгово- 

технологічного 

процесу 

Формування 

фінансового 

потенціалу 

підготовки та 

реалізації 

проектів з 

диверсифікації 

бізнесу 

Залучення 

інвестицій із 

зовнішніх 

джерел, 

банківські 

кредити, 

недержавні 

інвестиційні 

інституції, 

пайові, 

безоплатні та 

благодійні 

внески, гранти) 

Підвищення 

оборотності 

товарних запасів 

та оборотних 

активів в цілях 

вивільнення 

фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

позитивного 

ефекту 

фінансового 

важеля 

(левериджу) 

Реалізація 

комплексних 

програм 

фінансування 

маркетингов 

ої підтримки 

розбудови 

мережі 

об’єктів 

торгівлі 

Формування 

фінансово- 

інвестиційного 

фонду 

підтримки 

співпраці з 

науково- 

дослідними 

структурами 

та венчурними 

фірмами 

Інвестування у 

впровадження 

ІТ-технологій у 

бізнес-процеси 

підприємства 

Впровадження 

сучасних 

(факторинг, 

форфейтинг) 

інструментів 

та засобів 

управління 

фінансами 

Забезпечення 

фінансової 

стійкості 

підприємства 

Переміщення 

частини 

фінансового 

ресурсу у 

високоліквідні 

активи 

Фінансово- 

інвестиційне 

забезпечення 

товарного 

менеджмент 

у 

Фінансування 

програм 

формування і 

ефективного 

використання 

інтелектуальн 

о-кадрового 

капіталу 

підприємства 

Продаж 

товарів в 

секторі 

електронної 

комерції 

 

Відтак, актуальними завданнями фінансової стратегії на даному етапі 

вважаємо: (1) проведення інвентаризації активів з метою виявлення фактичної 

їх наявності, міри зносу, втрати первісних характеристик щодо ефективного 

провадження  торгово-технологічного процесу фінансової реструктуризації 

підприємства як ефективного інструменту з його фінансового оздоровлення, 

попередження та усунення кризових явищ, вирішення поточних проблем 

неліквідності, фінансової залежності та неплатоспроможності; (2) підвищення 

оборотності товарних запасів та оборотних активів в цілях вивільнення 

фінансового ресурсу та створення завдяки цьому додаткових резервів задля 

розширення обсягів і можливостей продажу товарів; (3) забезпечення 



 

561 

 

фінансової стійкості підприємства (покриття за рахунок власного капіталу 

коштів, вкладених в активи; збалансоване залучення товарно-кредитних та 

грошових ресурсів; забезпечення активного інвестування та приросту 

оборотних активів за рахунок власних джерел фінансування). 

На наступному етапі реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства 

роздрібної торгівлі потрібно конкретизувати завдання підвищення ефективності 

використання та формування раціональної структури капіталу. Йде мова про 

визначення оптимального рівня співвідношення позикового і власного капіталу 

[2]. 

На наш погляд, головною метою реалізації фінансової стратегії розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі є не лише збільшення її обсягів, а підвищення 

ефективності функціонування суб’єктів господарювання шляхом розвитку 

інноваційно-технологічної компоненти, а саме: фінансування та реалізації 

проектів інноваційного розвитку торгово-технологічного процесу; формування 

фінансово-інвестиційного фонду підтримки співпраці з науково-дослідними 

структурами та венчурними фірмами; фінансування програм формування і 

ефективного використання інтелектуально-кадрового капіталу підприємства. 

При цьому головними перешкодами імплементації інноваційних процесів 

на вітчизняних роздрібних торговельних підприємствах здебільшого є 

недостатність інвестиційних ресурсів та вільних власних фінансових ресурсів, 

низький рівень інвестиційної привабливості інноваційних проектів, 

несформованість економічних стимулів щодо залучення інвестиційних ресурсів 

в інноваційні процеси. Це зумовлює необхідність постійного пошуку можливих 

джерел формування інвестиційного капіталу на реалізацію інноваційних 

проектів. 

Тому, першочергово на підприємстві необхідно забезпечити капіталізацію 

торговельно-технологічного процесу та модернізацію об’єктів торгівлі з метою 

зниження під час комерціалізації результатів інноваційної діяльності ризиків 

втрати прибутку, раціональної оптимізації товарних запасів та економії 

операційних витрат. 

Звернімо увагу, що підготовка та реалізація проектів з диверсифікації 

бізнесу потребує значних фінансових ресурсів. Разом з тим недостатність 

власних джерел фінансування більшості вітчизняних підприємств роздрібної 

торгівлі та обмеженість доступу до довгострокових банківських позик змушує 

їх використовувати нетрадиційні джерела фінансування. Важливою ланкою 

формування фінансового потенціалу підготовки та реалізації проектів з 

диверсифікації бізнесу є розвиток фінансової інфраструктури внутрішнього 

середовища торговельного підприємства з її тісними взаємозв’язками та 

можливостями комунікації і співпраці з суб’єктами інфраструктури його 

зовнішнього середовища. 

Передусім це стосується формування сучасної моделі інфраструктури 

фінансово-кредитного забезпечення підприємств роздрібної торгівлі на основі 

впровадження різних форм фінансового лізингу, небанківського кредитування, 

страхування комерційних ризиків, поширення факторингових та венчурних 

операцій. 
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Не менш важливим фінансово-економічним завданням для підприємств 

роздрібної торгівлі є венчурне фінансово-інвестиційне забезпечення 

впровадження ІТ-технологій у бізнес-процеси підприємства як дієвого засобу 

оптимізації та якісного підвищення ефективності його діяльності [8]. На 

сучасному етапі розвитку національного господарства у практиці вітчизняних 

підприємств роздрібної торгівлі існує низка проблем щодо впровадження 

інформаційних технологій, зокрема, безперервне збільшення обсягу 

технологічних пропозицій на ринку ІТ-технологій потребує системного 

збільшення інвестицій, і, відповідно, посилення залежності від зовнішніх 

послуг (постачальників, програмного забезпечення); трансформація функцій ІТ-

технологій під час виконання внутрішніх бізнес-процесів на підприємстві у 

важливу складову потужностей торговельної зали, зростання витрат у сфері ІТ. 

Водночас, загострення потреби використання інформаційних технологій на 

підприємствах роздрібної торгівлі для вирішення управлінських та 

підприємницьких завдань, оптимізації планування й аналізу, підвищення 

ефективності адміністративної діяльності, обліку і контролю, реалізації у 

мережевому режимі різноманітних зв’язків підприємств з їх партнерами, 

клієнтами зумовлює необхідність значного збільшення інвестиційних ресурсів у 

розвиток ІТ- технологій на аналізованих підприємствах роздрібної торгівлі [5]. 

При цьому, основними видами інвестицій в ІТ можна вважати власні 

кошти, кредити, венчурне та приватне інвестування, стратегічне інвестування, 

акціонерний капітал. Світовий досвід свідчить, що венчурне фінансування 

вважається одним з найефективніших інструментів залучення інвестицій у 

впровадження ІТ-технологій. Водночас в Україні венчурні фонди практично не 

вкладають кошти у високотехнологічні напрями розвитку роздрібного 

торговельного бізнесу, а обмежуються традиційними (будівництво, 

нерухомість). Одним з головних чинників, який зможе суттєво збільшити 

залучення венчурного капіталу у впровадження ІТ-технологій у бізнес-процеси 

підприємств роздрібної торгівлі, створить додаткові гарантії для інвесторів, має 

стати така форма взаємодії держави та ринку, як механізм державно-приватного 

партнерства. 

Тому для вітчизняних суб’єктів господарювання, які функціонують у 

сегменті роздрібної торгівлі внутрішнього ринку, електронна комерція може 

стати джерелом нагромадження та ефективного використання економічного 

потенціалу розвитку. Водночас керівники підприємств мають усвідомлювати й 

те, що на державному рівні залишається несформованим нормативно-правовий 

базис функціонування електронної комерції, а також  безпеки електронного 

бізнесу, електронних фінансових послуг, електронних угод та ін., що 

унеможливлює використання переваг даної сфери торговельними 

підприємствами. Це зумовлює необхідність власного ініціювання 

підприємствами змін до вітчизняного нормативно-правового базису здійснення 

продажів товарів в секторі електронної комерції та його подальшої адаптації до 

міжнародних стандартів через внесення змін до цивільного, адміністративного 

й кримінального законодавства. 

Висновки. Отже, в умовах поглиблення кризових процесів та нестабільної 
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економічної ситуації в України важливим завданням підприємств роздрібної 

торгівлі є формування та реалізація принципово нової фінансової конкурентної 

стратегії розвитку господарської діяльності, а саме – поетапного розширеного 

розвитку, яка передбачає максимальне акумулювання внутрішніх та зовнішніх 

фінансових ресурсів задля покращення фінансово-економічних показників 

діяльності за рахунок реалізації інноваційних підходів до розвитку торгової 

мережі, впровадження торгово-технологічних інвестицій в інновації в цілях 

удосконалення системи товароруху та диверсифікації форм і форматів торгівлі. 

Це забезпечить посилення конкурентоспроможності та фінансово-економічної 

привабливості суб’єктів роздрібної торгівлі. 

Таким чином, встановлено, що розвиток підприємства, який 

запропоновано трактувати, як керований процес кількісних, якісних і 

структурних змін, яким властиві незворотність, закономірність та 

спрямованість на нарощування потенціалу підприємства, які допомагають йому 

адаптуватись до змін бізнес-середовища і сприяють задоволенню потреб 

споживачів в товарах і послугах потребує фінансового забезпечення. Саме 

фінансове забезпечення є ключовим сприятливим фактором розвитку 

підприємств і водночас критерій оцінювання їх поступу. 
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ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  

В статті висвітлено проблеми необхідності планування оборотних активів 

підприємств як важливої умови їх ефективного функціонування. Досліджено 

особливості методів нормування, запропоновано шляхи вдосконалення 

методики планування оборотних засобів підприємств.  
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У сучасних умовах для більшості вітчизняних підприємств типовим 

наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача 

необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на 

ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість 

виробничих підприємств оборотними активами супроводжується низьким 

рівнем їх використання. Для забезпечення фінансової стійкості вітчизняних 

підприємств актуальним завданням є суттєве вдосконалення механізму 

управління оборотними активами. Тому в нестійких умовах економічного 

розвитку України, національним підприємствам важливо розуміти, яким чином 

не лише зберегти свої позиції на ринку, а й їх покращити. Для цього потрібне 

планування свого майбутнього. Вагомий внесок у розроблення теоретичних та 

прикладних засад планування оборотних активів зробили такі вітчизняні та 

іноземні науковці: М.Алєксєєва, І.Балабанов, В.Андрієнко, І.Бланк, 

О.Безгубенко, М.Білик, Є.Бойко, Є.Брігхем, Ф.Бутинець, В.Бочаров, В.Геєць, 

В.Гуменюк, Р.Дафт, А.Дайле, К.Друрі, К.Кернс, В.Ковальов, С.Леонтьєв, 

Т.Сааті, Г.Тарасюк, А.Устич, Д.Хан, Т.Циба, Л.Шваб та інші. 

Рішення про те, як саме фінансувати активи – за рахунок 

короткострокових чи довгострокових зобов’язань, - приймається ґрунтуючись 

на концепції «компромісу між ризиком і дохідністю», тобто за умови доведення 

ризику до мінімуму та одержання максимального доходу. За нормальних 

економічних умов довгострокові позики дорожчі за короткострокові. 

Пояснюється це тим, що кредитори, які позичають гроші на більш тривалий 

термін більше ризикують через невизначеність, ніж ті позикодавці, яким 

повертають позики за короткий термін. Ризик неплатоспроможності та вплив 

інфляції, як правило, значно вищий для довгострокових позик, що 

відображається у зростанні процентних ставок. Високі процентні ставки 

значною мірою дисконтують вартість довгострокових запозичень через значні 

терміни до погашення боргів. Подорожчання довгострокових позик – це 

часткова компенсація за ризик. 

Довгострокові позики є дорожчими ще й тому, що гарантують 

позичальникам можливість використовувати кошти протягом тривалого 

терміну без поновлення фінансових ресурсів. Слід запам’ятати, що в разі 

невчасного поновлення короткострокових позик підприємство може 

залишитись без грошей на рахунку і в касі, а комерційна діяльність може 

припинитись. Фінансування за рахунок довгострокових позик, які дорого 
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коштують, вважається консервативним підходом до забезпечення ліквідності 

підприємства. За такого підходу може покриватися більшість майбутніх 

фінансових потреб за рахунок довгострокових позик. На короткий термін 

позичають лише незначні суми. 

За нестабільності зовнішнього середовища, невизначених умов 

господарювання ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від 

стану внутрішньофірмового планування. Чим вищий рівень невизначеності, що 

є наслідком нестабільності в суспільстві, тим більшого значення набуває 

планування. Вважається, що фірма, яка не вміє або не вважає за потрібне 

планувати свою діяльність, сама стає об’єктом планування, тобто засобом для 

досягнення чужих цілей. Тому головною метою кожного підприємства є 

планування своєї діяльності таким чином, щоб забезпечити її ефективність, 

досягнення поставлених цілей та високих результатів, бо саме планування 

дозволяє визначити сильні та слабкі сторони підприємства, його можливості та 

загрози з метою досягнення конкурентних переваг [5] . Питання управління 

оборотними активами підприємств стають все більш актуальними. Будь-яка 

господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця 

потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та 

звітності. Управління оборотними активами являє собою систему принципів і 

методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із 

встановленням оптимальних параметрів його обсягу та структури, 

задоволенням потреб підприємства в окремих його видах і залученням з різних 

джерел і в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності. 

Ефективне використання оборотних коштів в першу чергу передбачає 

визначення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та 

забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина оборотних 

коштів повинна з однієї сторони забезпечувати безперебійне ефективне 

функціонування підприємства, з іншої – мінімізувати наявність недіючих 

поточних активів [1]. Потреба в оборотних активах визначається шляхом їх 

нормування, що передбачає встановлення оптимальної величини оборотних 

активів, необхідних для організації і здійснення нормальної господарської 

діяльності підприємства. За відповідності складу, структури й наявності 

оборотних активів запланованому обсягу виробництва та реалізації 

підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними витратами. У разі 

заниження розміру оборотних активів можливі перебої в постачанні й 

виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення 

прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській 

діяльності. Значення нормування оборотних коштів полягає у наступному [2]: 

правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і 

безперебійність процесу виробництва; нормування оборотних коштів дає змогу 

ефективно використовувати оборотні кошти на кожному підприємстві; від 

правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить виконання 

плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності; 

обґрунтовані нормативи оборотних коштів сприяють зміцненню режиму 

економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності. 
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За поміркованого підходу необоротні активи і системна частка оборотних 

активів фінансуються за рахунок довгострокових зобов’язань та власного 

капіталу. Сезонні потреби фінансуються за рахунок короткострокових 

зобов’язань. 

За агресивного підходу необоротні активи і лише частина мінімального 

рівня оборотних активів покривається за рахунок довгострокових зобов’язань і 

власного капіталу. Всі сезонні потреби, а також частина мінімального рівня 

оборотних активів покриваються за рахунок короткострокових позик. За такого 

фінансування вартість капіталу мінімальна, проте ризик, пов’язаний з 

проблемою ліквідності, досить високий. 

 Від того, як фінансові менеджери відносяться до ризику, залежить вибір 

підприємством особливих підходів до фінансування своїх активів. Якщо 

підприємство впевнене у тому, що короткострокові зобов’язання будуть легко 

поновлені, то, застосувавши агресивний підхід, воно заощадить значні кошти 

на оплаті запозичень. З іншого боку, коли немає впевненості, що можна буде 

постійно підтримувати зобов’язання на визначеному рівні, поміркований 

підхід, або навіть консервативний, буде ефективнішим 1. 

Узагальнюючи літературу [3,5,6,10,11,12], присвячену вирішенню питання 

планування оборотних активів підприємства, встановлено, що планування 

оборотними активами здійснюється такими методами: 1. Прямий метод має за 

основу розрахунок нормативів потреби в оборотних коштах і полягає в тому, 

що спочатку визначається розмір авансування оборотних коштів у кожний 

елемент, потім їхнім підсумовуванням визначається загальна сума нормативу. 

Метод прямого розрахунку дає змогу найбільш точно визначити потребу в 

оборотних активах, оскільки враховує всі організаційно-технологічні, технічні, 

транспортні та інші характерні особливості, досвід і стан розрахунків. 

Обґрунтований розрахунок здійснюється за кожним елементом оборотних 

активів з урахуванням завдань виробничого плану, постачання та збуту.   Метод 

використовується при проектуванні нових підприємств, а також при розробці 

заходів, спрямованих на ліквідацію наднормативних запасів оборотних коштів 

[12]. 2. Аналітичний (дослідно-статистичний) метод визначення потреби в 

оборотних активах базується на здійсненні розрахунків з урахуванням середніх 

фактичних залишків та змін обсягів виробництва. При цьому здійснюється 

коригування з урахуванням зайвих і непотрібних запасів, неліквідів, які, 

можливо, мали місце в попередньому періоді. Метод заснований на існуванні 

пропорційної залежності потреби в оборотних коштах від обсягу виробництва й 

реалізації продукції. Основним недоліком цього методу є те, що він не 

відображає реального проходження виробничого процесу та кругообігу 

оборотних засобів, оскільки нормативи визначаються на основі фактичних 

даних минулого року. Це призводить до того, що визначені таким чином 

нормативи є доволі відносними. Він орієнтується на фактичну організацію 

виробництва, постачання та збуту й не сприяє їх покращенню. Отже, недоліки в 

організації та використанні оборотних засобів у минулому періоді не 

усуваються, а переносяться на наступний, не мобілізуються резерви 

прискорення оборотності та не враховуються прогресивні чинники, такі як 
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поліпшення матеріальнотехнічного постачання, поліпшення технології та 

організації виробництва, а також умов реалізації продукції . Аналітичний метод 

застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не передбачено 

істотних змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з попереднім [3]. 3. 

Коефіцієнтний метод дає змогу здійснити розрахунок потреби в оборотних 

активах з урахуванням тенденцій і співвідношень у змінах обсягу виробництва 

та окремих видів запасів і затрат. Частина з них знаходиться в прямій 

пропорційній залежності від змін в обсязі виробництва — сировина, матеріали, 

покупні напівфабрикати, незавершене виробництво, готова продукція на складі, 

інша ж частина залежить значно меншою мірою — малоцінні і 

швидкозношувані предмети, запчастини для ремонтів, витрати майбутніх 

періодів тощо. Співвідношення, що склалися в минулому, з використанням 

відповідних коефіцієнтів, екстраполюються на майбутній період. 4. Метод суми 

строків оборотності. Використання методу «суми строків оборотності» 

пов'язане з поняттями операційного й фінансового циклів. Ціль методу «строків 

оборотності» – визначити потреби, що генеруються операційним циклом. Ці 

потреби вимірюються в днях і у відсотках до обсягу продажів. На практиці не 

завжди легко застосувати цей метод, тому що він виходить з розрахунку 

численних часткових строків оборотності. Крім того, не можна підсумувати 

строки оборотності в днях, тому що вони визначалися стосовно різних величин 

у знаменнику формул строків оборотності [11]. На практиці найбільш доцільне 

застосування методу прямого рахунка, перевагою якого є вірогідність, що 

дозволяє зробити найбільш точні розрахунки частинного і сукупного 

нормативів. До частинного відносяться нормативи оборотних коштів у 

виробничих запасах: сировини, основних і допоміжних матеріалів, 

напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин; у 

витратах майбутніх періодів; готових виробах. Але методологія процесу 

практичного планування на сьогоднішній день є неефективною через те, що у 

планових рахунках ми маємо справу з показниками, які, по суті, є випадковими 

величинами, але з метою полегшення розрахунків за традиційними методиками 

плановики визначають їх середнє значення і в подальших розрахунках 

використовують у вигляді констант. Ні варіація, ні закон поділу, ні довірчі 

інтервали при цьому не визначаються і не враховуються в подальших 

розрахунках. Це збільшує розбіжність між дійсністю і результатом розрахунків 

[6]. Невизначеність майбутнього в процесі планування слід враховувати 

шляхом сполучення і одночасного використання: теорії про суб'єктивні 

ймовірності, теорії нечітких множин та інтервальних обчислень. Методику 

планування, об'єднуючу ці наукові теорії, слід вважати інтелектуальної, бо її 

використання грунтується на взаємодії тих методів, які розвивають знання, 

інтелект, інтуїцію та досвід плановика [8]. Інтелектуальна методика планування 

передбачає такі дії плановика: 1. Аналіз існуючого методу планування; 2. 

Розподіл вихідних даних на постійні, умовно-постійні та випадкові величини. 

Умовно-постійні – це норми, нормативи та інше, що можна розглядати як 

константи, тобто точкові величини. 3. Визначення інтервалів та законів 

розподілу для показників, що є випадковими величинами. 4. Розрахунки 
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проміжних та результативних показників за правилами інтервальної 

арифметики. 5. Визначення імовірних значень результативних показників на 

випадкових інтервалах з урахуванням теорії нечітких множин. При аналізі 

методу слід вводити певні припущення, початкові дані і результативні 

показники, обмеження на область їх використання, алгоритми перетворення 

початкових даних в результативні показники. Важливо також оцінити точність 

оцінки початкових і результативних показників. При аналізі методу слід 

вводити певні припущення, початкові дані і результативні показники, 

обмеження на область їх використання, алгоритми перетворення початкових 

даних в результативні показники, їх точність. Ефективність використання 

інтелектуальної методики планування визначається більшою наближеністю 

результату планування (планів, планових показників) до реальних умов 

реалізації плану; впливом методики на особистість, що її виконує (плановика), 

оскільки він повинен постійно відстежувати наближення планових до 

фактичних результатів і вдосконалювати значення інтервалів, функції 

приналежності та поповнювати алгоритм розрахунку на інтервальному 

калькуляторі, який було розроблено у рамках прикладної математики ХІБС 

УБС НБУ для обчислень, що реалізують алгоритми арифметичних дій над 

інтервальними величинами.  

Отже, відповідно до поставленої в роботі мети, нами було розглянуто 

існуючі методи планування оборотних активів. На основі порівняльного аналізу 

кращим методом планування оборотних активів було обрано інтелектуальну 

методику фінансового планування, яка визначається більшою наближеністю 

результату планування до реальних умов реалізації плану, є ефективною та 

зручною у використанні. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 

У статті оцінено фінансовий стан страхової компанії за основними 

складовими: показники фінансової стійкості, ліквідності та рентабельності 

страхової компанії. Проведений аналіз цих показників є основою для 

обґрунтування вибору методів управління фінансовими ресурсами страхової 

компанії з метою підвищення ефективності її діяльності в сучасних умовах. 

Визначено фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії. 

Ключові слова: фінанси страхові компанії, фінансова стійкість, ліквідність 

та рентабельність страхової компанії, фактори фінансової стійкості 

страхової компанії. 

Постановка проблеми. За умови переходу економіки України до 

ринкових відносин, активізації фінансово-економічної діяльності підприємств, 

зростає і роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, 

банків, страхових компаній, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення й зміцнення їх фінансової 

стабільності. Особливого значення набуває об’єктивна та своєчасна оцінка 

фінансового стану підприємств при наявності різних форм власності, оскільки 

жоден із власників не повинен нехтувати потенційними можливостями 

збільшення прибутку (доходу) фірми, котрі можна виявити лише на основі 

якісного та об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств. 

Цілі статті – оцінка показників фінансового стану Приватного 

акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» з метою обґрунтування 

вибору методів управління фінансовими ресурсами страхової компанії та 

підвищення ефективності її діяльності в сучасних умовах. 

Сучасні дослідження та публікації, що стали теоретичною основою 

статті включають праці C. Ачкасової, О. Клімчука [1], О. Борисюк [2], 

Т. Григораш, Є. Сокольської [3], Ф. Журавка [4], О. Землячова [5], І. Кисільової 

[6], О. Кнейслера [7], В. Кравченка [8], Д. Нестерової [9], І. Нєнно, А. Зубаль 

[10], В. Олійника [11], О.  Прокоф’євої [12]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий стан страховика 

характеризується показниками, що описують його здатність до розвитку та 

успішної роботи в конкурентному ринковому середовищі, а саме в оперативних 

та стратегічних аспектах. Фінансовий стан страхової компанії є комплексним 

поняттям, що включає елементи системи фінансових відносин компанії, 

визначається сукупністю господарських факторів, характеризується системою 

показників, що відображають наявність, розміщення та використання 

фінансових ресурсів. Під фінансовим станом страхової компанії розуміють її 

спроможність фінансувати свою діяльність. Оптимізація фінансового стану 

страховика є однією із умов успішного розвитку компанії у майбутньому, у той 

час як погіршення фінансового стану є свідченням наявності загрози її 

можливого банкрутства [1, с. 55]. 
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Фінансовий стан є результатом фінансової політики страховика і 

визначається всією сукупністю фінансово-господарських факторів страхової 

організації. Отже, дослідження стійкості й надійності страхової компанії 

зводиться до аналізу звітності на предмет достатності власного капіталу, 

платоспроможності та ліквідності балансу страхової компанії, тобто 

фінансового стану страховика. 

Однією із найважливіших характеристик фінансово-економічної 

діяльності будь-якого підприємства є його фінансова надійність (стійкість). 

Фінансова надійність страховика – економічна категорія, котра характеризує 

такий стан його фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, за якого 

страхова компанія є платоспроможною і здатною своєчасно та у повному обсязі 

виконувати свої фінансові зобов’язання перед страхувальниками в умовах 

негативного впливу зовнішніх чинників, що спричинені зміною параметрів 

середовища, в якому вона безпосередньо перебуває, і/або внутрішніх чинників, 

викликаних реалізацією одного чи низки ризиків страховика [4, с. 76]. 

Коефіцієнт автономії (незалежності/концентрації власного капіталу) та 

коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (фінансової стійкості) є 

основними показниками оцінки фінансової стійкості страховика [8]. 

Коефіцієнт автономії (Ка) характеризує частку власності компанії у 

загальній сумі коштів, що були інвестовані у його діяльність та розраховується 

за формулою (1). Чим вищим є значення цього коефіцієнта, тим більш 

фінансово стійким і незалежним від кредиторів є страховик. 

 

Ка = Власний капітал / Валюта балансу                      (1) 

 

Фінансова стійкість/нестійкість страховика формується під впливом 

низки як внутрішніх (на які компанія може впливати та управляти ними), так і 

зовнішніх факторів (спричинені зовнішніми процесами, на які компанія не має 

можливості впливати, але обов’язково повинна враховувати у процесі поточної 

діяльності) (рис. 1).  

Страховик є неспроможним врахувати вплив усіх перелічених факторів, 

тому стійкість страхової компанії залежить від кількості тих факторів, котрі 

вона врахувала у процесі здійснення своєї діяльності. Однією із пріоритетних 

цілей страхової компанії повинно бути управління внутрішніми факторами, що 

впливають на рівень фінансової стійкості, адже зовнішні фактори страховик не 

в змозі контролювати. 

Фінансові ресурси страховика формуються із двох основних частин – 

власного та залученого капіталу. Із урахуванням специфіки діяльності 

аналізованого об’єкта, залучена частина капіталу у вигляді страхових премій 

значно більша, ніж розмір власного капіталу. Ці засоби не належать страховій 

компанії, а лише тимчасово, тобто на період дії договорів страхування, 

перебувають у його розпорядженні та використовуються на здійснення 

страхових виплат або ж перетворюються у прибуткову базу при умові 

беззбитковості функціонуючих страхових договорів [12]. 
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Рис. 1.   Фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової 

компанії  

* Джерело: складено автором на основі [11] 

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів (фінансової 

стійкості) (Ксп) розраховується за формулою (2): 

Ксп = (ф.1ряд.430+ф.1ряд.480+ф.1ряд.620) / ф.1ряд.380       (2) 

 

Розрахувавши показники фінансової стійкості Приватного акціонерного 

товариства «Страхова група «ТАС», можна помітити, що за досліджуваний 

період коефіцієнт автономії та співвідношення власних та залучених коштів не 

відповідають нормативним значенням, але це пояснюється специфікою 

діяльності об’єкта нашого дослідження (табл. 1). Оскільки це страхова 

компанія, то цілком зрозумілим є той факт, що основу фінансових ресурсів, 

Фактори впливу 

Зовнішні 

Внутрішні 

Економічні 

Психологічні 

Екологічні 

Фінансові 

Соціальні 

Рівень інфляції, кон’юнктура 

страхового ринку, фіскальна політика, 

монетарна політика 

Демографічна ситуація, рівень 

захворюваності, рівень забезпечення 

медичним обслуговуванням 

Ділова репутація страховиків, 

схильність до споживання і 

накопичення, попередній досвід 

співпраці із страховиками 

Розмір власного капіталу, 

перестрахування, тарифна політика, 

структура страхового портфеля, 

інвестиційна політика, стратегія 

розподілу прибутку 

Природні умови, що сприяють рівню 

захворюваності, державна політика у 

сфері охорони природного 

навколишнього середовища 

Нефінансові 

Управлінські Загальні 

маркетингова політика, 

кадрова політика, комунікація 

організаційна структура, 

склад та фінансове становище 

засновників 
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якими вона оперує, складають акумульовані від страхувальників страхові 

премії, які по факту є залученими коштами.  

Таблиця 1. Аналіз показників фінансової стійкості Приватного 

акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» за 2013-2017 рр. 

№

  

Назва 

показника 

Оптимальне 

значення  

Рік Абсолютне 

відхилення 

2013  2014  2015 2016  2017  2017/ 

2013 

2017/

2016 

1 
Коефіцієнт 

автономії 
не менше 0,5 0,10 0,08 0,09 0,05 0,10 0,00 0,05 

2 

Коефіцієнт 

співвідношенн

я власних та 

залучених 

коштів 

не більше 

1,0 
9,34 11,06 9,95 17,84 8,43 -0,91 -9,41 

3 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних коштів 

не менше 0,2 0,78 0,77 0,73 0,65 0,61 -0,17 -0,04 

4 

Коефіцієнт 

використання 

фінансових 

ресурсів 

– 0,07 0,08 0,11 0,06 0,14 0,07 0,08 

* Джерело: обраховано автором  

 

Якщо звернути увагу на коефіцієнт маневреності власних коштів, що 

відображає ступінь мобільності використання власного капіталу, та 

визначається за формулою (3), то бачимо, що його значення значно 

перевищують мінімально допустиме і це свідчить про те, що навіть при 

перевищенні обсягів залучених коштів над власними, власні використовуються 

доцільно. 

 

Км = Власні оборотні кошти / Власний капітал          (3) 

 

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів (Квфр) дає можливість 

визначити, за який період часу отриманий прибуток може компенсувати 

вартість майна. Оскільки нормативне числове значення даного коефіцієнта 

відсутнє, але позитивним вважається його збільшення по відношенню до 

попереднього періоду, то можна зробити висновки про те, що із плином часу 

удосконалюються механізми використання і, як наслідок, фінансові ресурси 

страхової компанії використовуються більш ціленаправлено та економічно 

доцільно. 

Наступною групою показників у рамках дослідження фінансового стану 

Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» за 2013-2017 рр. 

будуть показники ліквідності (табл. 2.).  

Суть поняття «ліквідність страховика» виявляється у його спроможності 

своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання, передусім сплачувати наявні 

борги, а також є показником того, наскільки швидко можуть ним реалізуватися 
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матеріальні цінності із метою отримання коштів, необхідних для покриття 

зобов’язань. 

Таблиця 2. Аналіз показників ліквідності Приватного акціонерного 

товариства «Страхова група «ТАС» за 2013-2017 рр. 

№  
Назва 

показника 

Оптималь

не 

значення 

показника 

Рік Абсолютне 

відхилення 

2013  2014  2015  2016  2017  2017/ 

2013 

2017/ 

2016 

1 Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

не менше 

1 

32,22 43,93 153,49 53,02 34,71 2,49 -18,31 

2 Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

не менше 

0,2 

2,04 2,53 8,08 2,03 3,03 0,99 1,00 

3 Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

не менше 

0,6 

32,05 43,74 152,87 52,73 34,63 2,58 -18,1 

4 Чистий 

оборотний 

капітал, тис. 

грн. 

більше 0 3821,5 4272,0 6252,0 7581,0 9092,1 5270,6 1511,1 

* Джерело: обраховано автором  

 

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) розраховується за формулою (4) та 

характеризується перемінною динамікою. Оскільки розраховані значення 

даного показника відповідають нормативним, то це означає, що у 

розпорядженні Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» 

протягом досліджуваного періоду (2013-2017 рр.) завжди було достатньо 

ресурсів, які могли б бути використаними для погашення поточних зобов’язань, 

що є дійсно важливим для організацій такого типу. Адже страхові випадки, за 

якими страховою компанією виплачуються страхові відшкодування, на те і є 

страховими, що характеризуються такими параметрами як ймовірність та 

випадковість настання, тому обов’язковою умовою діяльності страховика має 

бути наявність вільних коштів для покриття, в першу чергу, зобов’язань за 

страховими договорами. 

 

Кзл = Оборотні активи / Поточні зобов’язання                   (4) 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка) дозволяє визначити частку 

короткострокових зобов’язань, яку підприємство може погасити найближчим 

часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших 

активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою (5): 

 

Ка = Грошові активи / Поточні зобов’язання                       (5) 
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Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) розраховується за формулою (6) та 

відображає платіжні можливості страховика щодо погашення поточних 

зобов’язань при умові своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. 

Кпл = (Оборотні активи – Запаси) / Поточні зобов’язання    (6) 

 

Зазначені вище показники ліквідності на базі Приватного акціонерного 

товариства «Страхова група «ТАС» відповідають нормативним значенням, 

тому об’єктивно можна зробити висновок про те, що страховик є ліквідним, 

тобто може здійснити розрахунки за своїми зобов’язаннями у будь-який момент 

часу, адже відповідає всім необхідним критеріям у розрізі ліквідності. 

Але якщо дивитись на показники ліквідності у динаміці, то бачимо, що 

вони характеризуються перемінною динамікою та найвищий рівень ліквідності 

спостерігається у 2015 р., що пояснюється тим, що це рік із найстабільшими 

фінансово-економічними та соціально-політичними умовами у країні за період 

дослідження. А у 2016-2017 рр. спостерігається динаміка до скорочення рівня 

ліквідності, що пов’язано із девальвацією національної валюти та відсутністю 

інвестиційного напряму у діяльності Приватного акціонерного товариства 

«Страхова група «ТАС». 

Розмір чистого оборотного капіталу, який необхідний для підтримання 

фінансової стійкості страхової компанії, був розрахований за формулою (7). 

Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов’язаннями, що є в 

нашому випадку, свідчить про те, що Приватне акціонерне товариство 

«Страхова група «ТАС» не тільки може погасити свої короткострокові 

зобов’язання, але і має резерви для розширення меж своєї діяльності. 

 

Чок = Поточні активи - Поточні пасиви              (7) 

 

Основними відносними показниками фінансових результатів діяльності 

страховика є показники рентабельності, адже саме вони відображають 

співвідношення прибутку із понесеними витратами та обсягами діяльності 

(табл. 3). 

Показник рентабельності страхової послуги, що розраховується за 

формулою (8), відображає розмір отриманого чистого прибутку на одиницю 

собівартості продукції.  

100*
В

Пфакт
Рпос =

                                          (8) 

де Рпос – рентабельність страхової послуги; 

Пфакт – фактичний прибуток;  

В – витрати страхової компанії. 

 

Із даних таблиці 3 видно, що діяльність Приватного акціонерного 

товариства «Страхова група «ТАС» із реалізації страхових продуктів є 

рентабельною та характеризується позитивною динамікою. Це свідчить про те, 
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що тарифи розрахунку вартості страхових послуг визначені об’єктивно та 

присутня гарантія виплати страхового відшкодування у разі настання страхового 

випадку відповідно до умов реалізованих договорів. 

Таблиця 3. Аналіз показників рентабельності Приватного 

акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» за 2013-2017 рр. 

№ 
Назва 

показника 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Абсолютне 

відхилення 

2017/ 

2013 

2017/ 

2016 

1 

Рентабельність 

страхової 

послуги (Рпос) 

100,79 103,24 93,47 100,06 116,62 15,85 16,56 

2 
Рентабельність 

активів (Ракт) 
-1,68 -0,42 3,97 -2,53 6,92 8,60 9,45 

3 

Рентабельність 

власного 

капіталу (Рк) 

-16,39 -4,84 36,88 -43,66 58,60 74,99 102,26 

* Джерело: обраховано автором  

 

Рентабельність активів характеризує рівень прибутковості активів страхової 

компанії за Балансом та розраховується за формулою (9). 

 

100*
А

Пчис
Ракт =                                    (9) 

 

де Ракт – рентабельність активів; 

Пчис – чистий прибуток;  

А – середньорічна вартість активів. 

Розраховані значення означеного показника фінансових результатів 

діяльності об’єкта дослідження в основному є від’ємними, що свідчить про 

збитковість наявних активів, що певним чином є результатом девальвації 

національної валюти та складними соціально-економічними умовами розвитку 

економіки країни та неможливістю інвестування акумульованих від 

страхувальників страхових премій. 

Показником ефективності управління власними фінансовими ресурсами є 

рентабельність власного капіталу, що обраховується за формулою (10). За його 

допомогою можна охарактеризувати розмір чистого прибутку, котрий припадає 

на одиницю загальної суми власного капіталу. 

 

100*
ВК

Пчис
Рк =                                      (10) 

 

де Рк – рентабельність власного капіталу; 

Пчис – чистий прибуток; 

ВК – власний капітал. 
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Висновки. Переважаюча динаміка збитковості власного капіталу є 

результатом відсутності інвестиційної складової у діяльності страховика, 

оскільки до його компетенції входить лише ризикове страхування. Таким чином, 

у перспективі доцільним є спрямування частини чистого прибутку у 

інвестиційний сектор економіки, що дасть змогу не лише розширити межі 

діяльності, забезпечити більш стійке фінансове становище Приватного 

акціонерного товариства «Страхова група «ТАС», а і підвищити рівень його 

прибутковості. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ  

Розглянуто напрямки та проблеми фінансового планування діяльності 

вітчизняних страхових компаній. Досліджено основні етапи здійснення 

фінансового планування діяльності страхової компаніїта обґрунтовано стадії 

фінансового планування страховика. 

Ключові слова: страхова компанія, фінансове планування, фінансова база, 

фінансова стабільність 

Необхідною умовою впровадження сучасної системи управління 

фінансами є фінансове планування. Як свідчить, досвід, розвинених країн і 

вітчизняна практика, відсутність або прорахунки в плануванні фінансової 

діяльності - суттєві чинники фінансових невдач і криз страхової компанії. 

Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та 

одна із функцій управління страховою компанією набуває актуальності за 

сучасних умов, коли суттєвим для діяльності є вплив глобалізації, поступової 

інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку. 

Методологічні, методичні й організаційні аспекти фінансового планування 

досліджуються такими українськими та зарубіжними вченими як М. 

Алексєєвим, І. Бланком, В. Борисовою, В. Бочаровим, Р. Брейлі, І. Брігхемом, 

Дж. Ван Хорном, Дж. Вахович, І". Висоцьким, Н. Внуковою, У. Кінгом, В. 

Опаріним, С. Осадець, Р. Слав’юка, ДжСігела, А. Тейлором, О. Терещенком, В. 

Тропіною, І. Хомою, Дж. Фіннерті, Дж. Шима та ін. Проте зважаючи на 

стрімкий розвиток останнім часом страхового ринку України зміни 

економічних умов породжують нові проблеми, від вирішення яких залежить 

стабільність та дієвість страхових компанії.  

Тому метою роботи є розкрити сутність, мету, основні етапи та принципи 

фінансового планування діяльності страхової компанії. Як і будь-якій 

підприємницькій діяльності, страхуванню властиво планування. За своїм 

змістом план страхової компанії виражає собою баланс доходів і витрат. 

Особливу роль, у страховій справі відіграє нормативний метод планування, що 

пов’язано з особливостями встановлення величини страхового тарифу. 

Планування в страховій діяльності - це безупинний процес, що має своєю 

стабільною метою приведення можливостей страхової компанії у відповідність 

з можливостями ринку, які сформовані в результаті цілеспрямованих дій 

страховика, а також приведення його можливостей у відповідність з тими 

чинниками ринку, що не піддаються контролю страховика [2, с. 32]. 

Розроблення плану страховика повинне бути підпорядковане вирішенню 

головного для нього завдання но певному етапі. Серед завдань можуть 

виділятись розширення видів страхування й послуг, забезпечення фінансової 

стійкості страхових операції! тощо. Але в будь-якому випадку з поля зону 

страхових фахівців не повинно випадати находження страхових платежів і 
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внесків, за рахунок чого формується первинний дохід. Саме його обсяг 

становить фінансову базу для реалізації всіх планів страхової компанії [3, с. 45]. 

Фінансове планування - процес систематичної підготовки управлінських 

рішень, які прямо або опосередковано впливають на об’єми фінансових 

ресурсів, погодження джерел їх формування та напрямів використання 

відповідно до виробничих та маркетингових заходів, а також величину 

показників страхової компанії в плановому періоді, які забезпечують вирішення 

завдань найбільш раціональним шляхом для досягнення його цілей у 

перспективному періоді [1, с. 54]. А метою фінансового планування є 

формування оптимальних фінансових можливостей досягнення мети страхової 

компанії на певному етапі її діяльності. Фінансове планування тісно зв'язано і 

спирається на маркетинговий, виробничий і інші плани компанії, підкоряється 

її місії і загальній стратегії.  

Основними етапами здійснення фінансового планування діяльності 

страхової компанії є [1, с. 57]:  

1 - аналіз інвестиційних можливостей компанії та аналіз можливостей 

фінансування;  

2 -прогнозування наслідків поточних рішень для становлення зв’язку між 

поточними і майбутніми рішеннями;  

3 - обґрунтувань обраного варіанту з низки альтернативних;  

4 - оцінка досягнутих результатів порівняно з цілями, встановленими у 

фінансовому плані.  

При цьому принципами фінансового планування діяльності страхової 

компанії мають бути такі, як [5, с. 84] науковість; точність; координація та 

взаємозв’язок. Безперервність; централізація; спеціалізація, відповідність видам 

джерел грошових надходжень; гнучкість; ефективність, відповідність до потреб 

ринку; підтримка платоспроможності підприємства у будь-який період; 

прозорість; періодичність. 

Фінансове планування діяльності страхової компанії – це вивчення 

фінансових потреб компанії на визначений період, виходячи з надходження 

страхових платежів, наявності фінансових ресурсів і напрямків їх витрачання за 

звітний період.  

У своїх дослідженнях вчені-економісти окреслюють різні складові 

фінансового планування. Так, розрізняють такі стадії фінансового 

планування[4, с. 312]:  

- стратегічне планування;  

- перспективне планування;  

- бізнес-планування;  

- поточне планування;  

- оперативне планування.  

Деякі вчені-економісти вважають, що до системи фінансового планування 

входять три основні підсистеми – перспективне фінансове планування, поточне 

фінансове планування та оперативне фінансове планування.  

Систему фінансового планування необхідно розглядати як сукупність 

стратегічного та оперативного планування. Процес планування включає в себе 
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не тільки розробку, але й організацію їх виконання. Стратегічне та оперативне 

фінансове планування - це свого роду закон життя кожної страхової 

організації.  

Для повсякденного управління, регулювання з метою забезпечення 

безумовного виконання річного фінансового плану страхові організації 

здійснюють оперативне планування. Основне завдання оперативного 

планування в тому, щоб забезпечити узгоджену, ритмічну роботу всіх 

підрозділів і працівників страхової організації[4, с. 320].  

Такий поділ дозволить менеджерам страхових компаній більш 

ефективніше розробляти фінансовий план, визначати стратегічні та оперативні 

цілі і завдання та встановлювати терміни виконання і центри відповідальності.  

Для забезпечення повного виконання взятих на себе страхових 

зобов’язань, задоволення фінансових потреб страхові компанії визнають 

потребу в стратегічному плануванні, за допомогою якого можна враховувати 

безперервний процес пошуків і впровадження нових методів управління, 

зорієнтованих на послідовне вдосконалення страхової справи. Опрацювання 

стратегії має враховувати адаптацію до зовнішнього середовища, внутрішню 

координацію та організаційне передбачення. Тому стратегічні програми 

потрібно складати доволі гнучкими, аби при потребі їх можна було 

переорієнтувати або модифікувати.  

Менеджери страхових організацій при проведенні стратегічного 

планування повинні врахувати, що це є систематизованим і логічним процесом, 

який заснований на раціональному мисленні. Разом з тим воно є мистецтвом 

прогнозування, дослідження розрахунків і вибору альтернатив. Основним 

результатом стратегічного планування є стратегічний план компанії.  

Стратегічне планування включає загальні цілі і політику компанії:  

- містить в собі рішення основних проблем страховика, зокрема 

фінансового забезпечення діяльності;  

- довгострокове планування;  

- створює передумови для детальнішого планування і ухвалення поточних 

рішень;  

- додає діяльності компанії в різні періоди послідовність і внутрішню 

єдність.  

Оперативне фінансове планування є ключовим елементом фінансового 

менеджменту в страхових компаніях. Саме за рахунок оперативного 

планування забезпечується адекватність моделі управління фінансами 

страховика потребам мінливого ринкового середовища та її ефективність. Якщо 

стратегічне фінансове планування покликане вирішувати завдання на 

перспективу і розраховані, як правило, на 5-10 років, то оперативне фінансове 

планування вирішує короткострокові (в межах 1 року) деталізовані завдання.  

Підсумовуючи вищенаведене, доцільно зробити висновок про те, що 

фінансового планування охоплює стратегічне та оперативне планування. 

Оперативне фінансове планування – є частиною фінансового плану страховика, 

розраховується на строк в межах 1 року і вирішує завдання поточного 

характеру із врахуванням стратегічних задач. Воно забезпечує вирішення 
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питань стабільного функціонування страхової компанії та її потреби у 

фінансових ресурсах (капіталі).  

При оперативному фінансовому плануванні діяльності страховика можуть 

бути вирішені наступні завдання[2, с. 184]:  

- планування надходжень від фінансової, основної та інвестиційної 

діяльності;  

- координація роботи різних структурних підрозділів страхової компанії;  

- оперативне відслідковування поточного виконання поставлених завдань, 

визначення відхилень та їх коригування;  

- контроль за ефективним використанням фінансових ресурсів;  

- підвищення ефективності досягнення поставлених завдань за рахунок 

визначення центрів відповідальності.  

Оперативне фінансове планування є тим інструментом фінансового 

менеджменту, який дозволить страховику здійснювати поточний контроль за 

рухом грошових коштів, формуванням фінансових результатів, впливати на 

відхилення від запланованих показників.  

Найвищим пріоритетом для будь-якої страхової компанії є забезпечення 

високого рівня фінансової стабільності, оскільки будь-який натяк на реальну 

або потенційну фінансову нестабільність загрожує головній ідеї її бізнесу. На 

сьогодні фінансове планування є одним з альтернативних фінансових 

інструментів, яке використовується підприємствами для налагодження 

фінансової діяльності та підвищення власної рентабельності та 

платоспроможності як одних із найбільш важливих показників міцного 

фінансового стану суб’єкта господарювання. Приділяючи більше уваго 

фінансовому плануванню, можна досягти зміцнення фінансової стабільності 

підприємства за умови виконання прогнозованих бюджетом обсягів 

операційної на інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, 

створення передумов для отримання чистого прибутку достатнього для 

самоокупності оа самофінансування підприємств.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ 

У  статті йдетьсяпро теоретичні аспекти та принципи і порядок формування 

фінансіві його використання на сучасному підприємстві, що займається 

виробництвом. Розкривається економічна сутність фінансової наявності, що є 

результатом діяльності підприємства і показником, який визначає  їх 

ефективність. Розглянуто механізм формування фінансів напрямкиїх 

використання. 

Ключові слова: фінанси, витрати, прибуток, стратегії підприємства, 

функціонування, рентабельність. 

Управління фінансами підприємства - це організація роботи фінансових 

служб, яка дає змогу правильно використовувати власні фінансові ресурси, 

залучати додаткові фінансові ресурси на най вигідніших умовах, інвестувати їх 

із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Безпосереднім завданням управління фінансами підприємств є 

забезпечення формування та правильного розподілу виручки від реалізації 

продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного 

фонду, валового та чистого доходу. Кожне підприємство прагне забезпечити 

ліквідність оборотних активів для своєчасного погашення короткострокової 

кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та повне надходження виручки 

від реалізації продукції постійно контролюється фінансовими менеджерами. 

Амортизаційні відрахування нині є найважливішим елементом витрат на 

виробництво та основним джерелом відтворення основних фондів. Управління 

формуванням та використанням амортизаційних відрахувань, особливо у разі 

застосування прискореної амортизації, є важливою стороною фінансового 

менеджменту. Першочерговим завданням є також своєчасне виконання 

фінансових зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами, 

банками, страховими компаніями та іншими суб'єктами господарювання. 

Чинним законодавством та нормативними актами встановлено конкретні 

строки платежів з кожного виду податків та інших обов'язкових внесків. 

Несвоєчасне та неповне перерахування таких платежів у бюджет спричиняє 

застосування фінансових санкцій до підприємств-неплатників. Ці санкції 

можуть стати причиною значних позареалізаційних витрат, чого в жодному разі 

не повинен допускати фінансовий менеджер. 

Управління фінансами підприємств включає також сферу формування, 

розподілу та використання прибутку, який залишається в розпорядженні 

підприємства. Розподіл прибутку є однією з форм реалізації економічних 

інтересів учасників процесу відтворення. Так, у результаті фінансово-

господарської діяльності підприємств держава одержує свою частку у вигляді 

податків, підприємство - у вигляді чистого прибутку, а працівники - від 

розподілу і використання частини прибутку. Від регулювання розподілу 

чистого доходу залежить мотивація розвитку виробництва, можливість 

дальшого збільшення прибутку. 
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Фіна́нси підприє́мств  — система грошових відносин, які виникають у 

процесі отримання і розподілу грошових доходів, формування і використання 

відповідних фондів грошових коштів. 

Призначення: забезпечити підприємство фінансовими ресурсами. 

В управлінні фінансами як і вбудь-якій іншій керованій системі, 

виділяють суб’єкти і об’єкти управління. 

Об'єктами управління виступають фінансові відносини, в тому числі й ті, 

що пов'язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів. 

Найважливіші об'єкти управління - це фінанси підприємств, організацій і 

установ, фінанси домогосподарств, державні фінанси. 

Суб'єктами управління виступають держава в особі законодавчих і 

виконавчих органів, у т.ч. Фінансових, а також фінансові служби підприємств, 

організацій і установ. В Україні такими структурами є: фінансові служби 

підприємств; фінансові, страхові та податкові органи. 

Сукупність усіх організаційних структур, які здійснюють управління 

фінансами, має назву «фінансовий апарат». 

Виходячи з даних положень, можна дати таке визначення управління 

фінансами. 

Управління фінансами –це сукупність фінансових методів, важелів, 

стимулів та санкцій, які використовує фінансовий апарат для формування, 

розподілу та найбільш ефективного використання фінансових ресурсів.  

Суб’єкти управління використовують в кожній сфері та в кожній ланці 

фінансових відносин специфічні методи цілеспрямованого впливу на фінанси. 

Разом з тим їм властиві і єдині засоби та способи управління. В управлінні 

фінансами визначають декілька функціональних елементів: 

Ø планування, 

Ø оперативне управління, 

Ø контроль. 

Планування займає важливе місце в системі управління фінансами. 

Фінансове планування - це діяльність із складання планів щодо формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб'єктів 

господарювання, їх об'єднань, галузевих структур, територіально-

адміністративних одиниць та країни в цілому. У фінансовому плануванні 

важливим є застосування принципів наукового обґрунтування показників плану 

і забезпечення їх стабільності, а також використання прогресивних норм і 

нормативів із залученням електронно-обчислювальної техніки. 

Саме в ході планування будь-який суб’єкт господарювання всебічно 

оцінює стан власних фінансів, виявляє можливості збільшення фінансових 

ресурсів, напрямки їх найбільш ефективного використання. 

Управлінські рішення в процесі планування приймаються на основі 

фінансової інформації, яка базується на бухгалтерській, статистичній та 

оперативній звітності. 

Оперативне управління уявляє з себе комплекс заходів, що 

розробляються на підставі оперативного аналізу поточних фінансових ситуацій 

та наступних цілей отримання максимального ефекту при мінімальних витратах 

http://financier.ua/?p=1365
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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за допомогою перерозподілу фінансових ресурсів. Основний зміст 

оперативного управління зводиться до маневрування фінансовими ресурсами з 

метою скасування «вузьких місць», розв’язання поточних завдань. 

Контроль як елемент управління здійснюється і в процесі планування і на 

стадії оперативного управління. Він дозволяє порівняти фінансові результати 

від використання фінансових ресурсів з плановими, з’ясувати резерви їх 

зростання, визначити шляхи найбільш ефективного господарювання. 

Розрізняють стратегічне або загальне управління фінансами та 

оперативне. 

Стратегічне управління - це управління фінансами на перспективу, і 

виражається воно у встановленні обсягів фінансових ресурсів на перспективу 

для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесенням економіки України, 

проведенням її структурної перебудови, конверсії оборонних галузей, 

зміцнення агропромислового комплексу, вирішення соціальних проблем тощо. 

Воно здійснюється органами державного та економічного управління: 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Президентом. 

Оперативне управління фінансами - головна функція фінансового 

апарату. Його здійснюють Міністерство фінансів України; дирекції цільових 

централізованих фондів, страхових організацій; фінансові відділи при місцевих 

органах самоврядування, фінансові служби міністерств, підприємств та 

організацій. 

Науковий підхід щодо управління фінансами як при стратегічному, так і 

при оперативному управлінні визначає багатоплановий характер та системний 

підхід до управління ними в кожній сфері та в кожній ланці фінансових 

відносин. При напрацюванні управлінських рішень фінансового характеру, що 

оформлюються в юридичних законах, фінансових прогнозах та планах 

враховуються: 

Ø вимоги економічних та юридичних законів; 

Ø результати економічного аналізу не лише підсумків минулого 

господарчого періоду, але і перспективи; 

Ø економіко-математичні методи та моделі; 

Ø раціональне співвідношення економічних та адміністративних методів 

управління. 

У сучасних умовах особливого значення набуває проблема пошуку 

альтернативних методів фінансового управління і впливу на суб'єкти 

господарювання, які відповідали б ринковій економіці. 

На основі проведеного дослідження відмітимо, що прихильники 

цільового підходу до визначення сутності фінансової діяльності підприємства 

основний акцент роблять на реалізації цілей суб’єкта господарювання, що, на 

нашу думку, дещо фрагментарно розкриває зміст поняття, оскільки сама 

дефініція «діяльність» за своєю суттю характеризує процес взаємодії людини з 

об’єктами управління, завдяки чому досягається свідомо поставлена мета, яка 

виникла внаслідок появи потреби, тобто будь-яка діяльність, у тому числі і 

фінансова передбачає досягнення поставлених завдань. Сутність 

організаційного підходу зводиться до визначення фінансової діяльності через 
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призму організації фінансових відносин підприємства та його фінансового 

забезпечення, що на нашу думку, є досить дискусійним, оскільки не враховує 

інших складових фінансової діяльності, таких як: оптимізація структури 

капіталу, пошук резервів збільшення рентабельності підприємства, контроль за 

ефективним використанням фінансових ресурсів, тощо. Організаційно-цільовий 

підхід поєднує змістовні ознаки двох попередніх підходів та розглядає 

фінансову діяльність з позицій організації фінансів підприємств та реалізації 

досягнення поставлених цілей, однак не розкриває шляхи досягнення 

поставлених цілей. Посередницький та бухгалтерський підходи до визначення 

сутності поняття «фінансова діяльність», як зазначалося вище, є досить 

вузькими та не розкривають зміст дефініції. Також, фрагментарним є і 

грошовий підхід, оскільки зводить фінансову діяльність до грошових відносин, 

пов’язаних із неперервним кругообігом коштів у формах витрачання ресурсів, 

одержання доходів, їх використання, а також з приводу відносин із 

постачальниками, покупцями продукції, працівниками підприємств, 

державними органами та ін., тобто йде мова про грошові відносини суб’єкта 

господарювання із різного роду контрагентами. Ресурсний підхід визначає 

сутність фінансової діяльності підприємства з позиції формування та 

використання фінансових ресурсів, що, на наш погляд, є неправомірним, 

оскільки формування фінансових ресурсів та управління ними є лише однією 

складовою фінансової діяльності підприємства. Ресурсно-цільовий підхід 

поєднує змістовні ознаки ресурсного та цільового підходів. Проте, слід 

зазначити, що за такого підходу з поля зору цілком випадають питання 

управління фінансовими ризиками та інші аспекти фінансової діяльності. 

Економічні науки 196 Вісник Хмельницького національного університету 2016, 

№ 6 Управлінський підхід є дещо узагальненим, оскільки не конкретизує 

сутність та зміст поняття. Прихильниками такого підходу фінансова діяльність 

трактується як управління процесами формування й використання 

централізованих і децентралізованих грошових фондів, які утворюються для 

опосередкування розподільних відносин на всіх стадіях суспільного 

відтворення. Крім того, варто зазначити, що підприємства використовують 

кошти не лише у фондовій формі. Так, використання підприємством коштів для 

виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними 

фондами, банками, страховими організаціями здійснюється в нефондовій 

формі. У нефондовій формі підприємства також одержують дотації та субсидії, 

спонсорські внески. Отже, фінансові ресурси підприємства існують як у 

фондовій, так і у нефондовій формі, фактично будучи коштами підприємства, 

котрі мають або не мають цільової спрямованості 

Антикризове фінансове управління — це система заходів, спрямованих на 

виявлення, боротьбу та в майбутньому подолання криз, які руйнують 

фінансовоекономічну діяльність підприємства. Отже, антикризове фінансове 

управління тісно пов’язане з фінансовими кризами. Фінансові кризи є підвидом 

кризових явищ, які можуть бути на підприємстві. Саме вони завдають 

найбільшої шкоди економіці підприємства і спричиняють банкрутства. У 2006 

році Бланк І. О. сформулював принципи антикризового фінансового 
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управління, що їх донині використовують у дослідженнях науковці. Його 

перелік принципів практично універсальний і підкреслює основні базові ідеї 

ефективного антикризового фінансового управління. Розглянемо кожний 

принцип антикризового фінансового управління докладніше [3]: 1. Принцип 

готовності реагування є фактично «коренем» запропонованого переліку 

принципів, оскільки означає постійну готовність до можливих порушень 

фінансової стійкості підприємства на будь-якому етапі його функціонування. 2. 

Принцип превентивної дії, на нашу думку, також має бути одним із 

пріоритетних серед інших принципів, тому що передбачає постійне запобігання 

фінансовим кризам, щоб потім не марнувати час та ресурси на їх ліквідацію. 3. 

Принцип оптимальної зовнішньої санації є малоефективним. Він означає, що 

вже в процесі вибору форм зовнішньої санації (тобто на стадії майже 

критичного стану для підприємства) використати певні критерії, щоб, можливо, 

встигнути подолати вже наявну на підприємстві кризу. Це є ризик просто не 

встигнути врятувати підприємство. До цього принципу, на нашу думку, варто 

вдаватися вже за критичних обставин. 4. Принцип комплексності ухвалюваних 

рішень є важливим у процесі формування заходів антикризового фінансового 

управління. Він означає, що такі заходи повинні мати комплексний характер. 5. 

Принцип терміновості реагування можна узагальнити в принцип превентивної 

дії. Він передбачає, що чим раніше буде застосовано заходи антикризового 

фінансового управління, то краще можна «вилікувати» кризові симптоми. 6. 

Принцип адекватності реагування означає використання заходів адекватного 

рівня для боротьби з фінансовою кризою. Тобто під час нейтралізації певної 

загрози необхідно врахувати її рівень і адаптувати до нього свої заходи. На 

нашу думку, цей принцип варто доповнити. Адекватний рівень заходів мусить 

враховувати не тільки конкретну загрозу а й її наслідки, тобто так званий 

«адекватний рівень» антикризових заходів має значно перевищувати загрозу та 

прорахувати всі варіанти й наслідки. 7. Принцип ефективності передбачає 

врахування власних фінансових ресурсів, які можна витратити на антикризові 

заходи. На наш погляд, цей принцип варто поєднати з принципом постійної 

готовності, адже суть цього принципу і полягає у постійному плануванні 

фінансових ресурсів на заходи протидії фінансовій кризі. 8. Принцип 

адаптивності означає максимізувати гнучкість заходів протидії і їх адаптації до 

різних форм фінансової кризи. Важливу роль тут відіграє зовнішнє і внутрішнє 

середовище підприємства і, певною мірою, це є адекватність реагування. 

Досягнення адекватного рівня заходів антикризового управління якраз 

потребує максимальної гнучкості цих заходів. 9. Принцип пріоритетності 

використання внутрішніх ресурсів означає, що підприємство мусить постійно 

розраховувати насамперед лише на себе і свої можливості. Це дуже важливо — 

бути готовим боротися з фінансовою кризою своїми силами і лише в процесі 

боротьби претендувати на допомогу від інших фінансових установ (наприклад, 

банківських установ). 10. Принцип альтернативності дій передбачає аналіз усіх 

можливих альтернативних проектів щодо нейтралізації фінансової кризи. Це 

зазвичай варто робити на початкових стадіях ураження підприємства, коли ще є 

час на такий аналіз. На нашу думку, всі принципи справді слугують хорошою 
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базою для ефективного функціонування антикризового фінансового 

управління, але, на жаль, не було детально враховано антикризового управління 

персоналом. Бланк І. О. в принципі постійної готовності до реагування 

зазначав, що менеджери постійно мають бути готові до можливого порушення 

фінансової рівноваги, але важливим є і управління персоналом вже під час 

настання фінансової кризи. Варто додати принцип антикризового управління 

персоналом, який би передбачав ужиття заходів щодо єдності колективу, участь 

усіх фахових працівників в ухваленні рішень, проведення керівництвом аналізу 

кадрового потенціалу на ранніх стадіях фінансової кризи, співпрацю з 

профспілками під час кризового стану.  

Можливо, готовність менеджерів високого рівня є хорошою відповіддю 

на реагування, але під час фінансової кризи необхідно задіяти зовсім іншу 

стратегію управління персоналом. Так, дослідивши запропоновані принципи і 

об’єднуючи деякі з них, можна узагальнити та доповнити запропоновані 

принципи антикризового фінансового управління, а також згрупувати за 

важливістю (див. рис.). Висновки.  

У статті досліджено теоретичні підходи до трактування поняття 

«антикризове управління» та «антикризове фінансове управління». 

Запропоновано власне визначення поняття «антикризове фінансове 

управління». Описано основні принципи антикризового фінансового 

управління, а також доповнено їх принципом антикризового управління 

персоналом. У перспективі треба проаналізувати механізм антикризового 

фінансового управління та дослідити основні міжнародні методи антикризового 

управління. 

Для сучасної економіки характерно посилюється нестабільність 

зовнішнього середовища. Події стають все більш непередбачуваними. Аналіз 

фінансово-господарської діяльності підприємства дає можливість розробити 

необхідну стратегію і тактику розвитку господарюючого суб'єкта, на основі 

яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення 

ефективності виробництва.  

Метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. 

Максимізація прибутку є одним із основних завдань фінансового менеджера, 

яке для свого вирішення потребує оптимальних рішень у сфері капітальних 

вкладень, управління структурою та вартістю капіталу, доходами і витратами, 

основним і оборотним капіталом 

Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, 

готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у 

створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми. 

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, 

отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами. По-перше, 

витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто 

собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення 

поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках. 

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований 

капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності 
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підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої 

вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків. 

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними 

витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, 

найзагальнішому розумінні рентабельність означає прибутковість або 

дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих 

видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів 

господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. 

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її 

не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. 

Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що 

вимірюється у відсотках. 

Різні варіанти рішень, що приймаються при визначенні прибутку, 

поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності, 

зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності. 

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може 

ґрунтуватися на показниках прибутку від їх випуску або реалізації. При цьому 

поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість продукції 

(виробнича); собівартість продукції за виключенням матеріальних витрат 

(заново створена вартість); вартість продукції в цінах виробника (вартість за 

мінусом непрямих податків). 

Узагальнимо все вищевикладене і наведемо приблизну структуру 

Положення про фінансовий відділ, який регламентує організацію фінансової 

роботи на підприємстві. Функціонування будь-якої системи управління 

фінансами здійснюється в рамках чинних законодавчих актів і нормативної 

бази. У вітчизняній теорії та практиці питання стратегічного управління 

діяльністю підприємства до цього часу недостатньо розроблені. Частково це 

пояснюється тим, що функція стратегічного управління тривалий час належала 

державі. Крім того, дається взнаки недосконалість правового, законодавчого, 

економічного регулювання в державі, а також нестабільність законодавчої бази, 

відсутність практичного досвіду у фахівців. 

Враховуючи, що ринок передбачає роботу підприємства в умовах 

конкуренції, сьогодні ділова стратегія підприємств спрямована на досягнення 

стратегічних конкурентних переваг. Отже, стратегію можна визначити як 

узагальнюючий план управління, який орієнтовано на досягнення основних 

цілей підприємства шляхом виявлення та реалізації довгострокових 

конкурентних переваг на певному ринку. 

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінансовий 

менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, 

вирішує існуючі фінансові суперечності у фінансових відносинах, здійснює 

контроль за дотриманням фінансової дисципліни і спрямоване на подальший 

розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

Стаття присвячена дослідженню шляхів підвищення ефективності управління 

виробничої діяльності підприємства, авторами було досліджено сутність 

поняття виробнича діяльність, виявлено основні резерви підвищення її 
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ефективності. Таким чином стаття має практичне значення для вітчизняних 

підприємств і містить вдосконалення теоретичних розробок з даного 

напрямку дослідження.  

Ключові слова:  економічна ефективність, управління, виробнича діяльність, 

виробничий потенціал, прибутковість підприємства.  

Проблема визначення економічної ефективності виробничої діяльності 

пов’язана з визначенням відповідного критерію ефективності і формуванням 

системи показників. При цьому визначення загальної ефективності управління 

виробничою діяльністю підприємства вимагає врахування багатьох чинників. 

Від того, на якому рівні здійснюватиметься управління виробничим процесом 

підприємства, залежить його кінцевий результат та прибутковість. Саме тому, 

комплексне вирішення проблеми пошуку можливих шляхів підвищення 

ефективності управління виробництвом підприємств є досить складним, але в 

той же час надзвичайно актуальним завданням.  

Методологічним фундаментом здійснення дослідження обраної тематики 

стали праці провідних вчених, зокрема дослідження показників підвищення 

економічної 2 ефективності діяльності підприємства займалися: Захаркіна Л. С., 

Кушваха Р. А., Ященко О. І., Маркіна І. А., Прядко В. В., Петровича І.М., 

Совицкая Г. В., Шершнев А. А., Темченко А. Г. Проте непередбачуваність 

сучасних економічних умов діяльності підприємства потребує глибокого 

дослідження шляхів стабілізації та максимального підвищення ефективності 

його функціонування.  

Мета роботи: дослідження ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення. 

Для досягнення поставленої головної мети процес дослідження 

розбивається на декілька етапів, на кожному з яких буде вирішуватися ряд 

завдань. До таких завдань даної роботи відносяться: 

– розкриття теоретичних аспектів аналізу ефективності фінансового-

господарської діяльності підприємства; 

– визначення критеріїв для оцінки ефективності діяльності 

підприємства; 

– визначення можливих видів ефективності діяльності; 

– визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Однією із основних завдань функціонування підприємства є забезпечення 

ефективності. Оскільки фактично визначення ефективності виробничої 

діяльності полягає в оцінюванні її результатів, то доцільним є розгляд питання 

про сутність економічних результатів. В загальному вигляді під результатом 

розуміють кінцевий результат, що завершує собою будь-який процес. 

Діяльність підприємства буде безрезультатною, якщо вона не завершується 

тим, заради чого було створене підприємство, тобто якщо не досягається мета 

його діяльності. Ефективність виробничої діяльності – найважливіша якісна 

характеристика господарювання на всіх рівнях. Під економічною ефективністю 

виробництва розуміється ступінь використання виробничого потенціалу, що 

виявляється співвідношенням результатів і витрат суспільного виробництва. 

Чим вище результат при тих же витратах, чим швидше він зростає в розрахунку 
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на одиницю витрат суспільно необхідної праці, або чим менше витрат на 

одиницю корисного ефекту, тим вищою є ефективність виробництва. 

Ефективність виробничої діяльності – це показник діяльності виробництва по 

розподілу й переробці ресурсів із метою виробництва товарів, який 

визначається як відношення результатів на виході до ресурсів на вході або 

через обсяги випуску продукції, її номенклатури. Зміст категорії ефективності 

виробничої діяльності складний та багатогранний, і не існує єдиного 

визначення цього поняття. Загалом ефективність – це категорія, що 

характеризує продуктивність будь яких витрат, комплексно відображає кінцеві 

результати використання засобів виробництва і трудових ресурсів. Тому в 

зарубіжній практиці як синонім терміна «результативність господарювання» 

зазвичай застосовується термін «продуктивність системи виробництва та 

обслуговування», коли під продуктивністю розуміючи ефективне використання 

ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) за виробництва 

різноманітних товарів і послуг. Абсолютна ефективність характеризує загальну 

або питому (у розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) ефективність 

діяльності підприємства (організації) за певний проміжок часу. 

Будь-яке підприємство прагне до підвищення ефективності своєї 

діяльності. Однак тільки розуміння того, від чого залежить ця ефективність, 

може привести до позитивних результатів. В економічному змісті під 

ефективністю розуміється максимально оптимальне використання всіх ресурсів 

підприємства. Правильно обрана стратегія виробництва і належні обсяги 

випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні 

прибутки. Тому виробнича діяльність підприємства, нарешті, жорстко 

визначається загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і 

платоспроможним попитом населення. Особлива значимість ефективності 

виробництва зумовлює необхідність правильно враховувати і аналізувати 

рівень і масштаби ефективності всіх засобів і елементів виробництва. 

Визначення ефективності вимагає застосування методів кількісного аналізу і 

вимірювання, що припускає встановлення критерію економічної ефективності. 

Процес виробництва на підприємстві здійснюється за умови взаємодії трьох 

основних його факторів: персоналу, праці та предметів праці. Використовуючи 

певні засоби виробництва, персонал генерує суспільно корисний продукт або 

надає виробничі й побутові послуги. Іншими словами, з одного боку, присутні 

витрати живої праці, а з іншого – результати виробництва, які пропорційно 

залежать від об’єму застосованих засобів виробництва, людського потенціалу 

та ступеня їх використання. У закордонній практиці як синонім терміна 

«результативність господарювання» зазвичай застосовується термін 

«продуктивність системи виробництва та обслуговування», коли під 

продуктивністю розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, 

землі, матеріалів, енергії, інформації) для виробництва різноманітних товарів і 

послуг[3, c. 153]. Не варто забувати також, що загальна продуктивність системи 

є поняттям набагато ширшим, ніж продуктивність праці та прибутковість 

виробництва. Головною ознакою ефективності (продуктивності) може бути 

необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності 
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підприємства з найменшими витратами суспільної праці або часу [6, c. 195]. 

Проблематика підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства 

полягає в забезпеченні максимального результату на кожну одиницю 

витрачених трудових, фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Тому 

основним критерієм ефективності виробництва є зростання продуктивності 

суспільної праці. Кількісне відображення цього критерію висвітлюється через 

систему економічних показників ефективності виробництва. Ця система 

містить певні групи показників (табл. 1) [2, c. 68-69]. Практично найбільш 

важливою треба вважати класифікацію чинників ефективності за місцем 

реалізації в системі управління діяльністю (третя ознака групування чинників). 

Особливо важливим є виокремлення внутрішніх (внутрішньогосподарських) і 

зовнішніх (народногосподарських) чинників, а також поділ низки внутрішніх 

чинників на так звані тверді і м'які. 

До основних чинників, які позитивно впливають на виробничу діяльність, 

відносять [4, с. 26]: а) Раціональне управління матеріалами. Проблема економії 

й зменшення споживання сировини, матеріалів, енергії повинна бути під 

постійним контролем відповідних фахівців підприємств із матеріалоємним і 

енергоємним виробництвом. Завдання ресурсозбереження на таких 

підприємствах може позитивно вирішуватися шляхом упровадження мало 

відхідної й безвідхідної технології, збільшення виходу корисної продукції чи 

енергії з одиниці використовуваного матеріалу, використання дешевих і 

низькосортних видів сировини, підвищення якості матеріалів за допомогою 

первинної обробки. 5 б) Технологія. Технологічні нововведення, особливо 

сучасні форми автоматизації й інформаційних технологій дуже впливають на 

рівень і динаміку ефективності виробництва. За принципом ланцюгової реакції 

вони викликають істотні зміни в технічному рівні й продуктивності 

технологічного устаткування, методах і формах організації трудових процесів, 

підготовці й кваліфікації кадрів тощо. в) Використання устаткування. Цьому 

фактору належить одне з провідних місць у програмі підвищення ефективності 

виробництва. Підвищенню продуктивності діючого устаткування сприяє 

належна організація ремонтно-технічного обслуговування, оптимальні терміни 

експлуатації, забезпечення необхідної пропорційності в пропускній можливості 

технологічно зв'язаних груп (одиниць), чітке планування завантаження в часі, 

підвищення змінності роботи та ін. г) Продуктивність праці. Основним 

джерелом і визначальним фактором підвищення ефективності виробничої 

діяльності підприємства є працівники: керівники, підприємці, фахівці, 

робітники. Продуктивність їхньої праці багато в чому визначається методами, 

технікою, особистою майстерністю, знаннями, відношенням до роботи й 

здатністю виконувати ту чи іншу роботу. д) Відповідність виробу. Для 

досягнення високої продуктивності підприємства просто корисності товару 

недостатньо. Пропоновані підприємством для продажу вироби повинні 

з'явитися на ринку в потрібному місці, у потрібний час і за розсудливою ціною. 

У зв'язку з цим підприємство повинне стежити за тим, щоб не виникало яких-

небудь організаційних і економічних бар'єрів між виробництвом і окремими 

стадіями маркетингу. Висновки. Із вищесказаного можемо зробити висновок, 
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що тільки комплексне використання наведених факторів зможе вплинути на 

темпи зростання ефективності виробничої діяльності. Чинники визначення 

виробничої ефективності є найважливішим інструментом реалізації 

економічної політики підприємства і ключовим засобом обґрунтування 

управлінських рішень, оптимізації витрат ресурсів, удосконалення цінової 

політики і підвищення конкурентоспроможності підприємства. Запропонована 

у статті методика оцінки ефективності управління виробничою діяльністю 

підприємства заснована на діагностичному обстеженні всієї системи управління 

підприємством. Саме вона являється підґрунтям оцінки економічної 

ефективності заходів щодо раціоналізації процесу управління виробництвом 

підприємства. 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Досліджено основні проблеми оптимізації  капіталу підприємства. Відмічено, 

що в сучасних умовах господарювання управління фінансовими ресурсами 

підприємства являє собою сукупність цілеспрямованих методів, операцій, 

важелів, прийомів впливу на різноманітні види фінансів для досягнення певного 

результату. Стверджується, що  оптимізація структури капіталу  

підприємства є  єдиним з важливих критеріїв забезпечення його фінансового 

благополуччя й ефективного управління. 

Ключові слова: капітал підприємства, оптимізація структури капіталу 

підприємства, процес управління підприємством, критерії оптимізації 

структури капіталу підприємства. 

Постановка проблеми. Досягнення стратегічних цілей сучасного 

підприємства значною мірою залежить від ефективності управління процесом 

формування фінансових ресурсів: визначення загальної потреби в них, 

формування оптимальної структури, умов їхнього залучення. Фінансові ресурси 

підприємства становлять грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні 

підприємства і призначені для задоволення потреб інвестування процесу його 

функціонування. У визначенні потреби в коштах для фінансування діяльності 

підприємство виходить із запланованих обсягів діяльності та ресурсного 

потенціалу, необхідного для виконання поставлених завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню основних 

теоретичних категорій системи управління капіталом  підприємств присвячені 

праці закордонних й вітчизняних економістів, серед яких слід відмітити праці 

вчених: І.О. Бланка, Н.Н. Пойда-Носик, О.С. Федоніна, П. Юхименко  та інших. 

Проте, при всій значимості проведених наукових досліджень, окремі питання 

щодо оптимізації структури капіталу підприємства за сучасних умов, вивчені 

недостатньо.  

Формулювання цілей статті. Метою статтієвизначення напрямків 

оптимізації структури капіталу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання 

управління фінансовими ресурсами підприємства являє собою сукупність 

цілеспрямованих методів, операцій, важелів, прийомів впливу на різноманітні 

види фінансів для досягнення певного результату. Фінансові ресурси, що 

призначені для розвитку виробничої та комерційної діяльності підприємства 

являє собою капітал в його грошовій формі. Виходячи з цього, капіталявляє 

собоючастинуфінансовихресурсів, цегроші, якіпущені в оборот та якіприносять 

доходивідцього обороту. Капітал – цегроші, якіпризначені для 

отриманняприбутку.  

Вирішення таких оптимізаційних завдань потребує проведення 

дослідження суті капіталу підприємства. Досить близькою нам є думка, 
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викладена І.О. Бланку джерелі [1], в якомукапітал розглядається  з різних точок 

зору. Найперше, виступаючи носієм економічних характеристик, капітал є 

об’єктом економічного управління як на макро-, так і на мікрорівні будь-яких 

економічних систем. По-друге, І.О. Бланк розглядає капітал як накопичену 

вартість; по-третє, розглядає капітал як виробничий ресурс. У теоріях капіталу 

його характеристика як виробничого ресурсу посідає центральне місце. Проте, не 

менш важливим є четвертий підхід, який передбачає трактування капіталу як 

інвестиційного ресурсу. З таких позицій можна розглядати капітал і як джерело 

доходу. Ці доходи можуть бути і процентами, і результатом самозростання 

капіталу у процесі обороту. Крім цих підходів, слід виокремити трактування І.О. 

Бланком капіталу як об’єкта купівлі-продажу, об’єкта власності і розпорядження. 

В цьому контексті зазначимо, що з позицій оцінки платоспроможності капітал 

можна розглядати як носій чинників ризику і, на противагу цьому, як носій 

чинників ліквідності [4, 5].  

Участь у капіталі підприємства неминуче приводить до виникнення 

відповідних прав власності, а тому поняття «капітал» часто ототожнюється з 

поняттям «власність».  Має місце  думка, що є неприпустимим таке трактування 

цих понять. Власність відображає певний тип відносин, а капітал може відображати 

наявність певних активів на відповідну дату (основний капітал, оборотний 

капітал),або джерел їх формування (власний, позичений, залучений капітал), які є 

породженням відносин власності. З огляду на це,  поняття капітал є вужчим, ніж 

поняття «власність». Так, процес формування обліку та структури капіталу 

відповідає завданням забезпечення його господарської діяльності не тільки на 

початковій стадії функціонування підприємства, але і в найближчій 

перспективі. Забезпечення цієї перспективності формування капіталу 

підприємства досягається шляхом включення усіх розрахунків, пов’язаний з 

його формуванням, у бізнес-план проекту створення нового підприємства. 

Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного 

його функціонування. Умови формування високих кінцевих результатів 

діяльності підприємства в значній мірі залежать від структури капіталу, який 

використовується. Забезпечення мінімізації затрат по формуванню капіталу з 

різних джерел. Ця мінімізація здійснюється в процесі управління вартістю 

капіталу. 

На основі вищевикладено можемо зазначити наступне: фінансова стійкість 

підприємств забезпечується оптимальною структурою капіталу. Джерелом 

формування фінансових ресурсів підприємств є отримані доходи відреалізації 

та від фінансових інвестицій. Економічна відповідальність підприємств 

настільки велика, що його можуть оголосити банкрутом у разі завеликих 

збитків та неспроможності виконати зобов’язання перед кредиторами. Слід 

зауважити, що в нинішніх умовах підприємства вимушені самостійно 

вирішувати проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-

господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль ефективної 

оцінки фінансового стану підприємства. Прибуток є найважливішим якісним 

показником діяльності підприємства, від розміру якого залежить формування 

власних обігових коштів, виконання обов’язків перед бюджетом, створення 
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спеціальних фондів, фінансування капітальних вкладень, а також 

платоспроможність організацій. Стосовно забезпечення високоефективного 

використання капіталу в процесі його господарської діяльності. Реалізація 

цього принципу забезпечується шляхом максимізації показника рентабельності 

власного капіталу при доречному для підприємства рівні фінансового ризику. 

Відмітимо, що структура капіталу представляє собою співвідношення 

власних та позикових фінансових засобів, які використовуються підприємством 

в процесі своєї господарської діяльності. Саме структура капіталу визначає 

багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його 

діяльності, впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу, 

визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності і в 

кінці формує відношення ступеню прибутковості і ризику в процесі розвитку 

підприємства. 

Формування структури капіталу  пов’язане з особливостями кожної із його 

складових частин. Зокрема, власний капітал підприємства представимо такими 

формами: статутний фонд; резервний фонд; цільові фінансові фонди; 

нерозподілений прибуток; інші форми власного капіталу.Позиковий капітал 

підприємства представлений слідуючими основними формами: довгострокові 

фінансові зобов’язання; короткострокові фінансові зобов’язання. 

Як ми уже зазначали, - фінансова структура капіталу являє собою 

співвідношення власного і позикового капіталу, що використовується 

торговельним підприємством в процесі своєї господарської діяльності. 

На формування фінансової структури капіталу підприємства мають вплив 

такі фактори, серед яких слід назвати:  

- стабільність реалізації продукції; 

- структура активів підприємства; 

- темпи розвитку підприємства; 

- рівень рентабельності товарообігу і активів; 

- рівень оподаткованого прибутку; 

- стан кон’юнктури фінансового ринку; 

- відношення позикодавців до т підприємства; 

- фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства. 

Найбільш оптимальним варіантом формування капіталу підприємства в 

умовах ринкової економіки вважається такий, при якому засоби придбаються за 

рахунок власного капіталу, обігові активи на одну чверть за рахунок 

довгострокових кредитів і на три чверті за рахунок короткострокових кредитів 

та кредиторської заборгованості. Найбільш вагомим джерелом формування 

внутрішніх фінансових ресурсів є чистий прибуток, який відповідно до рішення 

власників підприємства реінвестується в його подальший розвиток. При інших 

рівних умовах розміри чистого прибутку, якийреінвестується, визначаються 

пропорціями між розподілом отриманого чистого прибутку на частину, що 

споживається та нагромаджується власником у поточному періоді. Основним 

фактором, що визначає цю пропорцію є дивідендна політика 

підприємства.Другим за значенням та розмірами формування внутрішніх 

власних фінансових ресурсів є амортизаційні відрахування.  
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Висновки. Проведені вище дослідження дозволяють одержати комплексне 

уявлення про основні критерії оптимізації структури капіталу підприємства. 

Так, в системі теоретичних основ формування капіталу важливу роль відіграє 

поняття його вартості. Саме концепція ціни капіталу є однією з базових у теорії 

капіталу, яка не зводиться тільки до визначення відсотків, які треба заплатити 

власникам фінансових ресурсів, а ще й характеризує ту норму прибутку ін-

вестованого капіталу, яку повинно забезпечити підприємство, щоб не зменшити 

свою ринкову вартість. Ті підприємства, які використовують вартість як об’єкт 

управління, мають явні конкурентні переваги перед підприємствами, котрі 

орієнтовані на інші економічні критерії своєї діяльності. Безумовно, для 

прийняття обґрунтованих і добре продуманих управлінських рішень у сфері 

бізнесу сучасний керівник має у своєму розпорядженні значний арсенал 

засобів, інструментів і технологій, однак кількість не завжди свідчить про 

якість.  
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У статті представленопорівняльну оцінку методів планування прибутку, 

висвітленні їх позитивних та негативних рис задля вибору максимально 

ефективного методу для його прикладного використання у діяльності 
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метод прямого рахунку, метод факторного моделювання. 

Постановка проблеми. Характерною рисою сучасної ринкової економіки 

є динамічні структурні зміни,які належать до всіх аспектів діяльності 

підприємства, у тому числі процесупланування і прогнозування його прибутку. 
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Формулюванняцілей статті. Метою статті є дослідження методів 

планування та прогнозування прибутку підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження тапублікації.Вагомий внесок у 

вивчення та поглибленняпитань оцінювання та плануванняприбутку внесли 

такі українські вчені, як І. Благун, І. Бланк, Л. Донцова, В.А.Гарбар, О.М. 

Кульганік, В.О. Костюк, М.В. Ковальов, В. Керімов, В. Крижанівський, 

О.Марюта та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування прибутку 

передбачає обґрунтування цільової потреби у прибутку в обсягах, необхідних 

для ефективного забезпечення розвиткупідприємства, прогнозування 

можливостей отримання прибуткуза окремими видами діяльності; формування 

цільових критеріївнорми прибутку по підприємству і забезпечення їх 

досягнення. 

Метод екстраполяції є найбільш простим методом планування прибутку 

підприємства. Він базується на результатах трендового аналізу динаміки 

маржинального, валового та чистого операційного прибутку за низку 

ретроспективних періодів і полягає у виявленні «лінії тренда», яка дозволяє 

спрогнозувати обсяги даних показників.Недоліком цього методу планування 

прибутку є те, що він найменш точний, оскільки він не враховує зміну 

факторів, що впливають на нього. Даний метод може бути використаний лише 

на попередній стадії планування (коли плани операційної діяльності 

підприємства ще не сформовані) і тільки на відносно короткий прогнозний 

період (місяць, квартал) [2]. 

Нормативний метод одержав певне розповсюдження в процесі її 

визначення планового прибутку для новостворених підприємств. Умовою його 

застосування є наявність на підприємстві відповідної нормативної бази. 

Зазвичай при використанні методу застосовуються такі нормативи: 

- норма прибутку на операційні активи. Така норма може бути виражена як 

валовим, так і чистим операційним прибутком; 

- норма прибутку на власний капітал (якщо такий норматив на 

підприємстві не розроблений, його мінімальним аналогом може виступати 

середня норма депозитного відсотка на грошовому ринку); 

- норма прибутку на одиницю реалізованої продукції (якщо такий 

норматив на підприємстві не розроблений, його аналогом може виступати 

середньогалузева норма прибутку на одиницю реалізованої продукції в 

останньому передплановому періоді).Недоліком методу є те, що він не 

пов’язаний з іншими показниками операційної діяльності (виробничою 

програмою, операційними витратами, податковими платіжками), внаслідок 

чого також не може бути використаний у різноманітних розрахунках суми 

прибутку. 

Метод прямого розрахунку є досить надійним методом планування суми 

прибутку, однак може бути використаний лише в тому випадку, якщо на 

початковій стадії вже сформовані плани операційного доходу, операційних 

витрат і податкових платежів (що є досить трудомісткою процедурою на 
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відміну від розрахунку прибутку). Потрібно зазначити, що даний метод 

недостатньо орієнтований на досягнення цільових (нормативних) показників 

рівня операційного прибутку. Крім того, цей метод дозволяє виконувати тільки 

одноваріантний розрахунок планованих показників. 

У рамках методу прямого рахунку виділяють два його різновиди: 

укрупнений і поасортиментний методи. 

Укрупненим методом прямого рахунку прибуток визначається за 

загальним обсягом випуску й реалізації продукції без виділення її видів і 

асортиментних груп. Прибуток щодо товарної продукції коригується на зміну її 

в залишках нереалізованої продукції на початок і кінець року. Всі розрахунки 

ведуться в оптових цінах виробника. Прибуток у залишках на початок року, 

кінець року й по товарній продукції визначається як різниця між оптовими 

цінами цих показників і їхньою виробничою собівартістю. 

Поасортиментним методом прибуток розраховується по кожному виду 

продукції або асортиментній групі. Для розрахунку необхідні такі вихідні дані, 

як перелік продукції відповідної номенклатури, що планується для виробництва 

й реалізації, повна собівартість і оптова ціна одиниці продукції. При цьому 

можливі два способи розрахунку прибутку в залишках нереалізованої продукції 

на початок і кінець року: 

1) прибуток у залишках визначається по всьому обсягу без виділення видів 

продукції; 

2) прибуток у залишках визначається по кожному виду продукції. 

Метод прямого рахунку застосовується, як правило, на підприємствах, що 

мають невеликі асортименти випуску продукції, що і до початку планового 

року мають можливість розрахувати обсяги виробництва й реалізації, а також 

витрати на реалізовану продукцію, виходячи з укладених договорів. В умовах 

значних асортиментів випуску продукції і при нестабільності господарських 

зв’язків даний метод застосовувати недоцільно. 

Метод «CVP» допомагає встановити всі види операційного прибутку при 

наявності тієї ж інформації, що використовується при застосуванні методу 

прямого розрахунку. Планові розрахунки ведуться в такій послідовності: на 

першому етапі визначається точка беззбитковості реалізації продукції в 

плановому періоді, далі визначається планова сума валового операційного 

прибутку, планова сума маржинального операційного прибутку та планова 

сума чистого операційного прибутку. На основі отриманих планових значень 

будується графічне зображення, яке дозволяє використати цей метод як 

імітаційну модель багатоваріантних розрахунків з розкладом і варіюванням 

окремих показників. У процесі імітаційного моделювання операційного 

прибутку можуть бути розглянуті всі прогнозні варіанти операційної діяльності 

підприємства - від вкрай песимістичних до вкрай оптимістичних. 

Метод цільового формування прибутку дозволяє забезпечити тісний 

взаємозв'язок його планових показників зі стратегічними цілями управління 

прибутком в плановому періоді. Основою цього методу розрахунку є попереднє 

визначення потреби у власних фінансових ресурсах, що формуються за рахунок 

чистого операційного прибутку підприємства. Розрахунок ведеться по кожному 
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елементу цієї потреби та охоплює як капіталізовану їхню частину, так і частину 

що споживається. Сумарна потреба в засобах, що формуються за рахунок 

чистого операційного прибутку, являє собою цільову його суму. На основі 

цільової суми чистого операційного прибутку визначаються цільові суми 

відповідно валового та маржинального операційного прибутку. Особлива роль 

цього методу розрахунку полягає в тому, що отримані на його основі показники 

операційного прибутку розглядаються як найважливіші цільові орієнтири 

розвитку всієї операційної діяльності підприємства та являються базовими 

елементами планування інших найважливіших економічних показників цієї 

діяльності - суми чистого операційного доходу, обсягу реалізації продукції. 

Іншими словами, задачі планування стратегічного розвитку операційної 

діяльності підприємства в майбутньому періоді через цільову суму чистого 

операційного прибутку одержують своє відбиття у всій системі основних 

планових показників. 

Метод прогнозування грошового потоку є відносно новим для вітчизняної 

практики, хоча широко використовується на підприємствах країн з розвинутою 

ринковою економікою. Його основу становить розроблений на підприємстві 

поточний план надходжень та витрат коштів по операційній діяльності 

підприємства. Використання цього методу дозволяє скоординувати планований 

операційний прибуток з чистим грошовим потоком по операційній діяльності, а 

також конкретизувати його формування по окремих періодах (поточний план 

надходження й витрат коштів складається зазвичай щомісячно). 

Метод факторного моделювання прибутку є найбільш складним, тому що 

вимагає здійснення великих аналітичних і прогнозних розрахунків[1, с. 2-3]. 

Спочатку визначається система основних факторів, що мають прямий логічний 

взаємозв'язок з формуванням показника чистого операційного прибутку 

підприємства. Далі аналізується ступінь впливу окремих факторів на 

формування чистого операційного прибутку даного підприємства та 

виконується їхнє ранжування по цьому показнику. На наступному етапі 

відбираються фактори, що мають найбільший вплив на суму планового обсягу 

чистого операційного прибутку, і з урахуванням ступеня їхнього впливу 

будується багатофакторна модель регресії та прогнозується зміна факторів, 

включених у модель регресії, у плановому періоді. Прогнозована зміна кожного 

фактора відображається відповідними кількісними показниками. Шляхом 

підстановки прогнозованих значень факторів у модель регресії одержують 

прогнозований показник чистого операційного прибутку. Використання методу 

дозволяє здійснювати різноманітні планові розрахунки суми операційного 

прибутку шляхом послідовної зміни заданих значень окремих факторів. 

Згрупуємо методи планування прибутку у таблиці 1. 

Здійснивши аналіз методів планування прибутку потрібно зазначити, що 

лише метод факторного моделювання дозволить максимально ефективно 

спрогнозувати обсяг досліджуваного показника[1, с. 4-5]. Це твердження 

базується на основі впливу випадкових величин та процесів на прибуток (попит 

на продукцію чи вплив реклами на прибуток). Тому доцільно користуватися 

саме цим методом, хоча він дійсно складний у використанні, потрібно робити 
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вибір: чи якість результату застосування методу, чи простота його при 

розрахунках. 

Таблиця 1. Методи планування прибутку підприємства 
Метод планування Характеристика методу 

Метод прямого 

розрахунку 

(поасортиментний) 

Використовується на підприємствах з невеликим обсягом 

продукції.Плановий прибуток розраховують за кожним видом 

продукції: 

Pr1 = Q1 · (Po1 – с1) = TR1 – С1, 

де Pr1 – плановий прибуток; 

Q1 – запланований обсяг продукції в натуральних одиницях; 

Po1 – планова оптова ціна продукції; 

с1 – планова собівартість одиниці продукції; 

TR1 – запланований обсяг чистого доходу; 

С1 – планова собівартість реалізованої продукції. 

Переваги: простота і достовірність розрахунку. 

Недоліки: не враховується вплив окремих факторів на величину 

прибутку в плановому періоді. 

Укрупнений 

(агрегований) метод, або 

метод планування 

прибутку виходячи з 

показника витрат на одну 

гривню продукції 

Передбачає використання даних про витрати на виробництво та 

реалізацію продукції за звітний період, а також їхні очікувані 

зміни в наступному періоді. 

Показник витрат на одну гривню продукції (С0c/p) 

розраховується шляхом ділення собівартості продукції C1 на 

виручку від реалізації продукції у цінах виробника (чистий 

дохід) або шляхом ділення собівартості одиниці продукції на 

оптову ціну продукції: 

С0c/p = С / TR = С / P. 

Плановий прибуток за цим методом розраховується таким 

чином: 

Pr1 = (1 – С1c/p) · TR1. 

Економічний 

(аналітичний, або 

розрахунково-

аналітичний) метод 

Враховує фактори, які можуть впливати на рівень прибутку та 

рентабельності у плановому періоді (зміна обсягу, собівартості, 

ціни продукції тощо. 

Планування прибутку за цим методом здійснюють окремо за 

порівнянною (продукція, що вироблялася в попередньому 

періоді) та непорівнянною (продукція, що не вироблялася в 

попередньому періоді) продукцією. Планування прибутку за 

непорівнянною продукцією здійснюють за допомогою показника 

середньої рентабельності продукції по підприємству. 

Планування прибутку за порівняною продукцією здійснюють у 

такій послідовності: 

1) обчислюється очікуваний прибуток (Pr1р) від реалізації 

продукції, очікувана собівартість продукції (С1р) та очікувана 

рентабельність продукції (Rp): 

Rp = Pr1р / С1р. 

 

Висновки. Отже, пропонуємо впровадити процес планування прибутку на 

підприємстві у визначеному порядку: обчислення цільової суми прибутку 

відповідно до напрямів його використання; формування цільових напрямів 

розподілу прибутку; ранжування пріоритетності в процесі використання 

прибутку за окремими напрямками; балансування необхідного обсягу прибутку 
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за напрямками його використання з можливостями отримання його при 

здійсненні основної діяльності підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ПРИБУТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто різні методичні підходи до процесу управління 

витратами та прибутком підприємств. Охарактеризовано найпоширеніші 

методи управління витратами та прибутком підприємства. Визначено 

переваги та недоліки досліджуваних методів.  

Ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком підприємства, 

витрати підприємства, методи управління прибутком та витратами.  

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки вимагає 

кардинального перегляду вимог до управління економічною діяльністю 

підприємства. Ринковій економіці, як відомо, притаманний високий ступінь 

невизначеності. На українському ринку ця ситуація посилюється безупинно 

триваючими, найчастіше непередбачуваними змінами в економічній, 

політичній та соціальній сферах. 

За цих умов методи економічного управління повинні постійно 

вдосконалюватися відповідно до умов ринкового середовища, щоб 

забезпечувати безперервний процес пристосування і швидкої реакції на зміни 

ринкової кон’юнктури. З цією метою в практику управління необхідно 

впроваджувати ринкові інструменти, але не бездумно, сліпо копіюючи методи, 

описані у вітчизняній і зарубіжній літературі, а чітко співвідносячи їх з 

реальними умовами роботи підприємств. 

Цiллю статтi є дослідження методик управління прибутком та витратами 

на підприємстві. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Внесок у дослідження питань 

обліку та управління витратами і прибутком  здійснили  такі   зарубіжні   вчені-

економісти: А. Апчерч,  А. Аткінсон, Ш. Дата, Р. Каплан, Д. Міддлтон, Т. 

Стоун, Дж. Фостер та інші; та вітчизняні вчені: Н. С. Андрющенко, П. Й. 

file:///C:/Users/User/Downloads/kgm_econ_2016_129_3.pdf
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Атамас, Ф. Ф. Бутинець, М. А. Вахрушина, М. А. Коваленко, В. В. Лук'янова, І. 

В. Несторишен, В. М. Ніжник, Г. Г. Савіна,  М. Г. Чумаченко, В. В. Шукліна, Н. 

А. Хрущ та інші. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Мінімізація витрат є однією з 

цілей діяльності підприємства. За рахунок вивільнених коштів забезпечується 

розвиток підприємства, задоволення інтересів власників і персоналу. Тому, 

безумовно, існує необхідність управління витратами. 

Управління витратами та прибутком формує систему принципів і методів 

розробки й реалізації управлінських рішень за всіма основними аспектами його 

формування, розподілом й використанням на підприємстві, що дозволяють 

керовано впливати на обсяг витрат. Управління – це процес цілеспрямованого 

формування витрат за їх видами, місцями та носіями та постійного контролю 

рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії. Встановлено, що від рівня 

операційних витрат істотно залежать ефективність функціонування 

підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є 

важливою функцією економічного механізму кожного підприємства. 

Історичний аспект розвитку сутності витрат та систем управління 

витратами висвітлюється в численних працях. 

Метою створення системи управління витратами є набір елементів 

(складових), за допомогою яких здійснюється збирання та оброблення (облік, 

аналіз) даних про витрати, а також надання інформації для прийняття 

управлінських рішень саме в той момент, коли вона може бути використаною 

найефективніше. До функцій управління витратами відносять планування, 

організацію, мотивування, контроль та регулювання [5]. 

З часом із зміною економічних умов, у першу чергу, пов’язаними зі 

зниженням рівня дефіциту товарів у поєднанні з нормуванням бухгалтерського 

обліку з боку держави, ретроспективного, фінансового обліку діяльності стало 

недостатньо. З середини ХІХ ст. у зв’язку з стрімким розширенням 

виробництва виникла необхідність обліку витрат з метою калькулювання 

собівартості продукції і контролю витрат, що  з часом трансформувалася в 

управлінський облік [4]. 

Першою концепцією, яку варто згадати, є стандарт-кост. Основними 

принципами системи «стандарт-кост» є: 

1) науково обґрунтоване попереднє нормування витрат; 

2) роздільний облік витрат за нормативами та відхилень від нормативів; 

3) періодичний перегляд нормативів при зміні умов виробництва; 

4) калькулювання собівартості продукції за нормативними і фактичними 

витратами; 

5) систематичний контроль і аналіз відхилень від нормативів за їх видами, 

місцями виникнення, причинами; 

6) оперативне реагування на відхилення [2, c. 66]. 

Основною ідеєю цього методу є розробка нормативів (стандартів), що 

стосуються кожного етапу виробництва. Ці стандарти включають обсяги витрат 

матеріалів, роботи людей та машин для виготовлення одиниці продукції. 

Базовий облік ведеться кошторисно, згідно з стандартами. За результатами 
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виробничого циклу підраховуються фактичні витрати і розраховуються 

відхилення від стандартів. Після чого відхилення аналізують і з їх приводу 

приймаються відповідні управлінські рішення. Це дає широкі можливості 

контролю виробничих витрат. 

Алгоритм роботи стандарт-кост має яскраво виражену циклічну структуру. 

Таким чином, робота цього методу починається зі створення науково 

обґрунтованих виробничих стандартів (норм), які разом з рекомендованими 

науково-методичними підходами робіт направляються на виробництво, коли 

відбувається фіксування реальних виробничих показників. Після завершення 

виробничого циклу агрегована інформація використовується для визначення 

відхилень від поданих норм. На основі звіту за відхиленнями приймаються 

виробничі управлінські рішення таким чином: якщо відхилень нема, то 

виробництво продовжується згідно з стандартами. Якщо відхилення є, то 

визначають характер таких відхилень. Якщо характер відхилень стабільно 

позитивний – вносять зміни до стандартів; якщо нерегулярно позитивний – 

переглядають рекомендовану методику робіт; якщо негативний – проводять 

аналіз виробничих ліній з метою виявлення слабких ланок у виробництві. 

З метою вирішення проблеми розподілу постійних витрат на види 

продукції у розрізі управлінського обліку, аналізу та з метою коректного 

ціноутворення проведено спробу логічного попроцесного розподілу постійних 

витрат, що формалізувалася в методі Activity-based costing. Є низка передумов 

доцільності застосування ABC: 

− виробничі накладні витрати є високими в порівнянні з прямими 

витратами, особливо з прямими витратами на оплату праці; 

− виробляється великий асортимент істотно різних продуктів; 

− ресурси, які представляють собою накладні витрати пов'язані з 

виробництвом продукції, є досить різноманітними; 

− коли обсяг накладних витрат визначається, в першу чергу, не обсягом 

випуску, а числом трансакцій або іншим драйвером [6]. 

Для ABC є характерними такі недоліки: 

− висока ціна розробки та впровадження; 

− акцентування на джерелах витрат; 

− принципова неможливість побудови універсального алгоритму роботи; 

− виняткова ретроспективність; 

− високі витрати на адаптацію до нових умов; 

− шаблонність та низька чутливість до специфіки виробництва [3, c. 190]. 

Метод ABC полягає в розрахунку собівартості товарів як сукупності 

товарів і робіт, що використовуються у виробництві. Якщо змінні витрати 

можливо порівняно легко віднести до вартості кожної одиниці продукції, то 

загальновиробничі витрати потрібно розподіляти. Тому для розподілу 

загальновиробничих витрат використовуються кост-драйвери. Таким 

драйвером може бути будь-який об’єкт або процес. Проте це справедливо 

тільки до того моменту, поки витрати є очікуваними (прогнозованими). Проте 

А. Апчерч зазначає: «У більшості випадків ABC-метод врядячи впорається з 
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цією (вибір бази розподілу витрат) проблемою…» [1, c. 182]. Та відзначає, що 

використання кост-драйверів пов’язане з низкою проблем: 

1) їх не завжди можна виявити; 

2) інколи виявлений носій витрат складно виміряти кількісно; 

3) за труднощів кількісного вимірювання носію витрат, обсяги витрат з 

ним пов’язані будуть спірними; 

4) навіть у випадку вдалого створення і вимірювання носія витрат, то він, в 

кращому випадку, відображає причину витрат конкретного пулу [1, c. 209]. 

Директ-кост це система управлінського обліку, яка базується на 

класифікації витрат на змінні та постійні і включає в себе врахування витрат за 

їх видами, місцями виникнення і носіями, облік результатів виробничої 

діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття управлінських 

рішень. 

Після Другої світової війни посилення контролю за виробничими 

витратами стимулювало дослідження в області собівартості; широкого 

поширення набули розрахунки, пов'язані з перебуванням точки критичного 

обсягу виробництва. Так сформувався класичний директ-кост, розвинений 

директ-кост та стандартний директ-кост. 

Згідно з методом директ-кост всі непрямі витрати обліковуються і 

вилучаються з доходу у поточному звітному періоді, а не розподіляються на 

незавершене виробництво, як при обліку витрат за повною собівартістю. Тому 

слід підкреслити, що сутність системи директ-кост полягає насамперед у 

розподілі витрат, а оцінка запасів є лише другорядним завданням. Таким чином, 

основна увага зосереджується на визначенні взаємозв’язку між витратами, 

обсягом виробництва і прибутком. 

На початку практичного використання директ-кост до собівартості 

включалися лише прямі змінні витрати, а всі непрямі відносилися на 

фінансовий результат (маржинальний прибуток). Згодом в системі директ- кост 

до складу змінних витрат включили і зміні накладні витрати, тому в деяких 

джерелах цю систему витрат почали називати «variable costing» або розвинений 

директ-кост.  

З одного боку розвинений директ-кост зробив значний крок в напрямку 

полегшення розрахунку повної собівартості, проте такий підхід значно 

підвищує вплив людського фактору на результати розрахунків. Це викликано, 

переважно, несуворою типізацією витрат. 

Серед недоліків директ-кост слід відмітити: 

− постійним витратам не приділяється належної уваги; 

− спотворення фінансового результату через заниження або завищення 

вартості раніше виробленої продукції; 

− складність в розподілі витрат на постійні і змінні; 

− неможливість розрахунку повної собівартості одиниці продукції. 

Висновки. Крім методів власне згаданих методів управління витратами та 

прибутком в ХХ ст. створено багато (філософських) підходів управління, які 

покладаються на розглянуті методи управління витратами та прибутком, проте 
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визначають відмінні цілі управлінської діяльності. До таких можна віднести 

Just In Time, Таргет-кост, Кайзен-кост, Кост-кілінг та Бенчмаркінґ, що, 

безперечно, не складає вичерпного переліку таких підходів. 

Іншою проблемою систем управління витратами є те, що вони в 

більшості своїй є високоабстрагованими концепціями сприйняття витрат, 

згідно з якими висловлюються рекомендації щодо того, що і під яким 

світоглядним кутом слід розглядати. Проте головним є те, що при будь-якому 

методі управління витратами, менеджери завжди виходять не з тієї інформації, 

що описує об’єктивну дійсність, а з тієї, що є статистичним зведенням по 

діяльності підприємства. Саме тому слід приділити особливу увагу на 

отримання коректних вихідних даних для проведення подальших розрахунків. 

Розглядаючи розвиток систем управління витратами, можна прийти до 

висновку, що на сферу управління витратами поширюються ті ж закони 

інтенсивності технологічних змін, що і на решту процесів. Слід акцентувати, 

що незважаючи на консервативність економіки, методи управління витратами за 

період з першого до вісімнадцятого століття зазнали приблизно таких же змін, 

як за останні дві сотні років, і цей процес буде тільки пришвидшуватися. Тому 

назріла необхідність не стільки в дослідженні механізму управління витратами, 

скільки у створенні універсальної платформи, на основі якої буде можливо 

організувати довільний варіант обліку  та управління цінами, прибутком та 

витратами. 
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МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті автором розглянуто сутність процесу оцінки  грошових потоків 

суб’єктів господарювання. Розглянуто механізм вдосконалення методичних 

засад оцінки грошових потоків суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: грошовий потік, суб’єкт господарювання, прогноз, 

господарська діяльність, механізм управлянн 

Необхідність розуміння сутності процесу оцінки грошових потоків 

спричиняє усвідомлене використання тих чи інших прийомів і методів 

менеджменту відповідно до поставлених цілей і затверджених принципів тощо. 

Має місце прямолінійна залежність якості вироблених прогнозів та 

запланованих показників діяльності від досконалості методичних засад оцінки 

грошових потоків. 

Вирішення завдання вдосконалення методичних засад оцінки грошових 

потоків суб’єктів господарювання сприяє підвищенню ефективності управління 

грошовими потоками. У науковій літературі багато уваги приділено методам 

впливу на оцінку грошових потоків, урахуванню невизначеності при аналізі, 

використанню фрактального аналізу тощо. Цьому напряму дослідження 

присвячено роботи таких учених, як І. Бланк [2, с. 136], Р. Тян [8, с. 110-120], 

О. Базілінська [1, с. 9], Ю. Цал-Цалко [10, с. 40], Б. Грабовецький [3, с. 204], 

Ю. Макаренко, Н. Васильєва [5], В. Боронос [9, с. 209], Б. Мандельброт [6], 

О. Грабчук [4], В. Томчук [7, с. 189]. 

Виклад основного матеріалу. Відсутність єдності при трактуванні 

значущості й етапності аналізу грошових потоків у нестабільному ринковому 

середовищі потребує постійного вдосконалення оцінки й аналізу грошових 

потоків. Вагому роль при цьому відіграють вихідні параметри процесів і явищ, 

що підлягають розгляду. Зокрема, безперечним є вплив асинхронності 

грошових потоків та їх невизначеність, значущість коливань тощо. Велике 

значення також мають побудова прогнозів й урахування випадкових коливань 

грошових потоків. 

На підставі дослідження теоретичних засад механізму управління 

грошовими потоками запропоновано напрями вдосконалення методичних засад 

аналізу грошових потоків через призму актуальних аспектів – ефект масштабу, 

асинхронність і значущість відхилень. Окрім цього, розглянуто моделювання 

відхилень (формування білого шуму) шляхом побудови лінійного, 

періодичного та лінійно-періодичного прогнозів грошових потоків і виконання 

дисперсійного аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання. 

Якість та ефективність аналізу й оцінки грошових потоків завжди є 

затребуваними. 

Від інтерпретації одержаних результатів залежить як побудова 

перспективних прогнозів діяльності суб’єктів господарювання, так і 

ідентифікація причин, що вплинули на негативні результати діяльності. Тема 
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вдосконалення методичних засад оцінки грошових потоків не втрачає своєї 

актуальності в сучасних умовах господарювання українських підприємств і 

знаходить відображення в наукових дослідженнях. 

Проблема аналізу грошових потоків полягає в недостатньо глибокому та 

змістовному розгляді системи управління грошових потоків та їх оцінки через 

призму факторів змінності виду діяльності й ефекту масштабу. Ці фактори 

реалізуються при кожній оцінці, та їх вплив не викликає сумнівів. 

Визначальним для аналізу грошових потоків є механізм управління ними. 

Розглядаючи його через призму циклічності, слід відзначити 

складноорганізованість системи елементів, які динамічно, циклічно та 

безперервно взаємодіють між собою, утворюючи групи елементів, з метою 

ефективного управління грошовими потоками у нестабільному ринковому 

середовищі з притаманними системі гетерархією, керованою та управляючою 

складовими, що функціонують під впливом екзогенних й ендогенних факторів. 

Циклічний характер функціонування механізму управління грошовими 

потоками проявляється на кожному етапі управління. 

На кожному етапі управління грошовими потоками (планування та 

прогнозування; збір та облік інформації; аналіз та оцінка; формування 

управлінських рішень; втілення та виконання рішень; контроль і коригування) 

відбувається реалізація механізму з притаманними йому специфічними 

особливостями, такими як циклічність, системність, динамічність, 

індивідуальність, складноорганізованість та ін. На кожному етапі управління 

грошовими потоками реалізується та втілюється механізм управління 

грошовими потоками з унікальними конфігураціями його складових частин – 

груп елементів. 

Первинним етапом для горизонтального, вертикального та 

коефіцієнтного аналізу є пошук, систематизація вихідної, первинної інформації, 

яка формується не тільки у фінансовій та податковій звітності, також міститься 

в оборотно-сальдових відомостях, бухгалтерській первинній документації, 

довідках тощо. Має місце необхідність в коректному відображенні первинних 

даних для оцінки, адже від цього залежить адекватність та якість аналізу. Чим 

більшим є суб’єкт господарювання, тим більша кількість звітів підлягає 

складанню та подачі до контролюючих органів, тим більш розгорнутими є й 

самі фінансові звіти, а тому в сукупності є більша кількість наявних вихідних 

даних. У зв’язку з цим оцінка та аналіз можуть бути більш якісними та 

ефективними. Навпаки, протилежна тенденція простежується з малими 

суб’єктами господарювання. 

Разом із вихідними первинними для аналізу даними важливу роль також 

відіграє вплив рівня волатильності грошового потоку суб’єкта господарювання. 

Чим вищою є волатильність, тим важче побудувати перспективні прогнози 

діяльності. 

Окрім зазначеного, на процес оцінки й аналізу грошових потоків впливає 

розмір суб’єкта господарювання. Зокрема, можна дослідити певні причинно-

наслідкові зв’язки: грошові потоки великих підприємств є більш 

розгалуженими, різноманітними, їх абсолютні розміри є більш значущими 
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порівняно з малими. Усе це призводить до більш складного регулювання й 

управління такими грошовими потоками і потребує різноманітних прийомів та 

методів впливу, удосконалення механізму управління тощо. 

Навпаки, відносно малих суб’єктів господарювання є можливість оцінити 

їх як більш стійкіші, тому що для таких підприємств не є характерним велика 

кількість змін із структурою та розміром капіталу тощо. 

При вдосконаленні методичного забезпечення механізму управління 

грошовими потоками суб’єкту господарювання досить багато уваги приділено 

так званому скоринговому підходу, який полягає у використанні коригуючого 

коефіцієнта при аналізі грошових потоків. 

Ризиками застосування коригуючих коефіцієнтів є такі: 

– основний вид діяльності суб’єкта господарювання, зазначений у 

відомостях про юридичну особу в єдиному державному реєстрі підприємств та 

організацій України, на практиці може виявитися не основним, а також 

підприємство може здійснювати декілька основних видів діяльності, та грошові 

потоки від них не розподілені. У даному випадку аналітикам слід 

відштовхуватися від реального основного виду діяльності у практичній 

площині, його виокремленні від інших [9]; 

– похибка, що генерується через неадекватне відображення у 

статистичній звітності основного виду діяльності, впливає на розрахунок 

коефіцієнта варіації та семіваріації. Уникнути цієї проблеми на практиці 

неможливо, що пов’язано з технологією складання статистичних звітів, 

можливістю зазначення лише одного основного виду діяльності у відомостях 

єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, неможливістю 

уточнити первинні дані, на яких заснований розрахунок, у державному 

масштабі; 

– не враховується змінність грошового потоку. 

Щоб удосконалити механізм управління грошовими потоками, можна 

використати метод експертних оцінок. Прикладом такого способу поліпшення 

ефективності механізму управління грошовими потоками є робота В. Терехіна і 

Н. Подгорнової. Для пошуку ефективної та адекватної моделі вчені 

застосовують метод експертних оцінок за такими критеріями якості моделей, як 

ефективність, адекватність, урегульованість, точність. Однак ця модель не 

враховує фактора змінності виду діяльності й ефекту масштабу підприємства. 

У зв’язку з тим, що середовище функціонування суб’єктів 

господарювання є нестабільним, постає потреба у побудові різних моделей 

здійснення аналізу грошових потоків виходячи з окремих змінних факторів. За 

основу обрано два фактори: змінність грошового потоку (висока, середня і 

низька) і розмір суб’єкта господарювання (малий, середній та великий)[6]. 

Виходячи з вищенаведених критеріїв сформовано матрицю факторів, що 

впливають на механізм управління грошовими потоками та їх аналіз. Одержано 

три групи суб’єктів господарювання із виокремленням найвиразніших 

властивостей механізму управління грошовими потоками та типових проблем 

при аналізі грошових потоків за певного рівня волатильності грошових потоків. 

Механізму управління грошовими потоками суб’єктів господарювання 
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характерні всі ознаки, але деякі з них є домінуючими в утворених групах: 

перша група – домінуючою ознакою механізму управління грошовими 

потоками є волатильність, що пов’язано із значною залежністю розміру 

суб’єкта господарювання і волатильністю грошових потоків. Визначальну роль 

при оцінці відіграють похибки в інтерпретації, що характерно для малих та 

середніх підприємств із високою змінністю грошового потоку, для малих 

підприємств із середньою змінністю грошового потоку [3]; 

друга група – домінуючою ознакою механізму управління грошовими 

потоками є агрегованість, що пов’язано з підвищенням залежності розміру 

суб’єкта господарювання та взаємодії елементів механізму, їх поєднання для 

ефективності функціонування. Визначальну роль при аналізі відіграють 

похибки в інтерпретації та ефект масштабу, що характерно для великих 

підприємств із високою змінністю грошового потоку, середніх підприємств із 

середнім ступенем змінності грошового потоку та для малих підприємств із 

низьким рівнем змінності грошового потоку; 

третя група – домінуючими ознаками механізму управління грошовими  

потоками є агрегованість, складноорганізованість та системність. Збільшення 

розміру суб’єкта господарювання навіть при зменшенні рівня змінності 

грошового потоку передбачає підвищення значущості механізму як 

складноорганізованої системи елементів. Визначальну роль при оцінці 

грошових потоків відіграє ефект масштабу, що характерно для великих 

підприємств із середньою змінністю грошових потоків, великих та середніх 

підприємств із низькою змінністю грошових потоків. 

Для кожного етапу аналізу грошових потоків і для кожної групи суб’єктів 

господарювання визначено наявні потреби в удосконаленні методичного 

забезпечення механізму управління грошовими потоками суб’єктів 

господарювання. 

Основними є потреби у: 

– розширенні джерел інформації, а також дослідженні впливу зовнішніх 

факторів [7, с. 193]; 

– здійсненні поглибленого горизонтального та вертикального аналізу; 

– виконанні розгалуженого та поглибленого трендового аналізу; 

– здійсненні коефіцієнтного аналізу шляхом розрахунку й оцінки 

широкого спектру коефіцієнтів і показників; 

– оцінці рівня волатильності грошового потоку; 

– інтерпретації результатів у розрізі причинно-наслідкових зв’язків та 

побудови перспективних прогнозів. 

Напрями вдосконалення механізму управління грошовими потоками 

суб’єктів господарювання можна здійснити шляхом реалізації специфічних 

властивостей та їх упровадження при врахуванні ефекту масштабу в 

закономірностях руху грошових потоків, асинхронності грошових потоків та 

значущості випадкових коливань грошових потоків суб’єктів господарювання. 

Разом з тим практичного значення набуває вибір найбільш точного 

прогнозу, який характеризується найменшою волатильністю та найбільшою 

імовірністю. 
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Отже, встановлено безперечний вплив рівня ефекту масштабу, 

асинхронність грошових потоків і значущість випадкових коливань. При 

побудові прогнозів грошових потоків доцільно обирати періодичну або лінійно-

періодичну форму наближення з підтвердженням достовірності за допомогою 

однофакторного дисперсійного аналізу. 

Якісною особливістю оцінки грошових потоків суб’єктів господарювання 

є необхідність урахування високого рівня змінності емпіричних даних при 

інтерпретації результатів. У той же час недоліки методичного забезпечення 

потенційно обумовлені самоафінністю (самоповторюваністю) та 

антиперсистентністю динаміки грошових потоків. 
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У статті розглянуто основні теоретичні аспекти використання та 

управління оборотними активами, визначено класифікацію та етапи політики 

управління оборотними активами. 
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Питання управління оборотними активами підприємств стають все більш 

актуальними. Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених 

так і нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень 

сучасної фінансової теорії та досвіді фінансового управління. 

Вивчення наукових джерел показує, що концептуальні основи сутності та 

теорії ефективного управління оборотними активами підприємства 

розглядаються в багатьох наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів. Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними 

активами зробили такі вітчизняні вчені, як І.О. Бланк, С.В. Калабухова, 

А.М.Ковалева, М.Р. Ковбасюк, І.Д. Лученок, Е.С. Стоянова та інші. Разом з 

тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються 

невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих 

галузей. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки 

ефективності їх використання, вдосконалення системи контролю, системи 

обліку оборотних активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх 

формування. 

Метою даної наукової роботи є дослідження теоретичних аспектів 

використання та управління оборотними активами в сучасних умовах 

господарювання. 

Важливою складовою активів підприємства є оборотні активи. Тобто ті 

активи, без яких не можлива господарська діяльність підприємства. Оборотні 

активи використовуються підприємством щоденно: закупівля сировини, 

матеріалів, інших виробничих запасів, використання їх у виробничому процесі, 

відвантаження покупцям готової продукції, здійснення грошових розрахунків із 

контрагентами. 

Оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу 

[1]. 

Управління оборотними активами - це складний процес. Його складність 

залежить від таких умов, як: обсяг оборотного капіталу, що використовується в 

операційному процесі; різні види активів, що формуються за рахунок обсягу 

оборотного капіталу; прискорення обороту капіталу і забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства тощо [3]. 

На сьогоднішній день, в економічні літературі немає єдиної класифікації 

оборотних активів. Тож вважаємо за доцільне розглянути різні класифікації 

різних авторів. Відповідно кожен автор виділяє певні підходи до класифікації. 

Розглянемо види оборотних активів, які виділяють сучасні науковці. 

Так, науковець Н. Б. Ярошевич класифікує оборотні активи за трьома 

ознаками: 

1. Залежно від їхньої участі в кругообігу коштів: 

- оборотні виробничі фонди 

- фонди обігу; 
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2. За методами планування, принципами організації та регулювання: 

-  нормовані; 

- ненормовані. 

3. За джерелами формування: 

- власні та прирівняні до власних; 

- залучені; 

- інші [6, с. 105]. 

З позицій фінансового менеджменту професор І. О. Бланк виділяє 

класифікацію оборотних активів за такими ознаками: 

1. За характером фінансових джерел формування: 

- валові оборотні активи; 

- чисті оборотні активи; 

- власні оборотні активи. 

2. За видами: 

- запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 

- запаси готової продукції; 

- дебіторська заборгованість; 

- грошові активи; 

- інші види оборотних активів. 

3. За характером участі в операційному процесі: 

- оборотні активи, які обслуговують виробничий цикл підприємства; 

- оборотні активи, що обслуговують фінансовий цикл підприємства. 

4. За періодом функціонування: 

- постійна частина оборотних активів 

- змінна частина оборотних активів 

Найбільш повне визначення сутності управління оборотними активами, на 

нашу думку, дає І.О. Бланк, відповідно до позиції якого управління оборотними 

активами є системою принципів і методів розробки й реалізації управлінських 

рішень, пов'язаних із установленням оптимальних розмірів їх обсягу та 

структури, які задовольняють потреби підприємства в окремих їх видах, і 

залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення 

господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов оптимізації 

процесу їх оборотності. Автор розглядає управління як процес прийняття 

рішень, визначаючи ті ж об'єкти управління, але трохи інакше формулюючи 

цілі: оптимізація обсягу та структури й відповідно швидкості їх руху; 

задоволення потреб підприємства в окремих видах за рахунок різних джерел [2, 

с. 434]. 

Управління оборотними коштами підприємства включає наступні 

елементи: 

- облік всіх наявних складових оборотних коштів на теперішній час; 

- аналіз стану, у тому числі виявлення причин, в силу яких склалося 

теперішнє положення з поточними активами підприємства; 

- розробку і впровадження в практику роботи окремих служб підприємства 

сучасних методик керування оборотними коштами; 
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- контроль за поточним станом найважливіших складників оборотних 

активів у процесі виробничої й комерційної діяльності підприємства; 

- прогноз змін в оборотних коштах у найближчій і довгостроковій 

перспективі; 

- розрахунок окремих показників, необхідних для складання касового 

бюджету підприємства [3]. 

Політика управління оборотними активами підприємства розробляється за 

наступними основними етапами: 

1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді. 

2. Визначення принципових підходів до формування оборотних активів 

підприємства (консервативний, помірний і агресивний). 

3. Оптимізація обсягу оборотних активів. 

4. Оптимізація співвідношення постійної і перемінної частин оборотних 

активів. 

5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів. 

6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 

7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їхнього 

використання. 

8. Формування принципів фінансування окремих видів оборотних активів. 

9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів [4]. 

Розрізняють три типи політики комплексного оперативного управління 

оборотними активами:  

1. агресивну;  

2. консервативну;  

3. помірковану. 

Агресивна політика має такі ознаки: 

− підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність без обмежень 

збільшення обсягу оборотних активів; 

− підприємство накопичує запаси сировини, матеріалів і готової продукції в 

обсязі, збільшує дебіторську заборгованість і вільні залишки коштів на 

рахунках у банку. 

Така діяльність підприємства передбачає збільшення частки оборотних 

активів у загальному обсязі майна до 50 % і більше, при цьому період їх 

оборотності сягає 90 днів. Агресивна політика не забезпечує, як правило, 

високої рентабельності активів і сприяє зниженню ризику технічної 

неплатоспроможності. Несприятливі зовнішні умови на товарному ринку 

можуть викликати зниження фінансової стійкості і втрати платоспроможності. 

При проведенні консервативної політики управління оборотними активами 

характерними ознаками є те, що підприємство стримує зростання поточних 

активів і прагне їх мінімізувати. У цій ситуації питома вага оборотних активів у 

загальному обсязі майна складає не більше 40 %, скорочується і період їх 

оборотності. Така політика проводиться підприємством в умовах достатньої 

визначеності. Тобто заздалегідь відомі умови й обсяги продажів, терміни 

надходження коштів і платежів, є необхідні товарно-матеріальні запаси, а 

терміни їх постачання заздалегідь визначено [5, с. 462]. 
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Консервативна політика управління оборотними активами будується в 

умовах стабільної фінансово-господарської діяльності підприємства, при цьому 

спостерігається висока рентабельність активів. Проте через непередбачені 

тенденції зміни кон’юнктури на товарному і фінансовому ринках можливі 

ризики високої технічної неплатоспроможності. 

Поміркована політика управління оборотними активами підприємства 

займає проміжне положення, вона характеризується середнім рівнем 

рентабельності й оборотності активів. 

Управління оборотним капіталом необхідно розглядати з позиції 

взаємозалежності його структурних складових. Лише при такому 

комплексному підході до даного явища можливе досягнення ефективного 

управління оборотним капіталом. В ході управління оборотними активами 

необхідно завжди пам’ятати про те, що кожна із складових частин оборотних 

активів має свої особливості: 

- обґрунтування запасів повинне проводитися па основі розрахунку 

оптимальної партії постачання і середньодобового залишку з врахуванням 

ефективної системи контролю за їх рухом; 

- управління дебіторською заборгованістю передбачає не лише аналіз 

динаміки її розміру, питомої ваги, складу і структури за попередній період, але 

і формування кредитної політики по відношенню до покупців продукції, 

систему кредитних умов, а також систематичний контроль дебіторів; 

- управління грошовими коштами вимагає не лише контроль рівня 

абсолютної ліквідності, але і оптимізацію середнього залишку всіх грошових 

коштів на основі розрахунків операційного, страхового, компенсаційного та 

інвестиційного резервів. При цьому контроль за рухом грошових потоків 

повинен здійснюватися відповідно до бюджету надходжень і витрат грошових 

коштів та усунення касових розривів. Не менш важливим аспектом в політиці 

управління оборотними активами є формування раціональної структури джерел 

їх фінансування [4]. 

Як висновок, слід зазначити, що 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; 

- максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності. 
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МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті автором розглянуто механізм управління формуванням прибутку в 

процесі здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства. Досліджено досвід планування прибутку на підприємствах 

Ключові слова: прибуток підприємства, фінансове планування, фінансова 

діяльність, управляння прибутком, метод максимізації прибутку 

Важливим аспектом організаційного та методологічного удосконалення 

фінансового планування є визначення фінансової стабільності суб’єктів 

господарювання, яке може здійснюватись на основі використання даних 

процесу бюджетування, що базується на врахуванні таких важливих чинників, 

як розрахунок усіх стадій життєвого циклу виготовлення продукту, що 

передбачає визначення постійних і змінних потреб покупців, рівень 

конкуренції, трудові ресурси, тенденції розвитку технології, рівень 

підприємницького й фінансового ризиків, потреби і ресурси виробництва, 

запаси на складі, вартість сировини, маркетингові й рекламні умови, 

ціноутворення на товари, моральне старіння товарів і послуг. 

На жаль, на більшості підприємств України не здійснюється планування 

фінансового стану, а прийняті керівництвом рішення з фінансового-

господарської діяльності не обґрунтовується відповідними розрахунками і 

мають інтуїтивний характер. 

Тому одним з актуальних завдань сучасного фінансового планування є 

ефективне управління формуванням прибутку в процесі здійснення 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Це 

передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних 

систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів 

формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу та 

планування. 

Значний внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів 

формування та використання прибутку суб’єктів господарювання зробили 
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вітчизняні вчені, зокрема: М.Д. Білик, М.Т. Білуха, І.О. Бланк, Л.Д. Буряк, В.В. 

Вудвуд, І.В. Зятковський, О.Р. Квасовський, В.М. Коваленко, О.О. Кравченко, 

М.І. Крупка, В.Г. Лінник, В.О. Мец, В.М. Опарін, О.О. Орлов, А.М. 

Поддєрьогін, С.Ф. Покропивний, Н.М. Ткаченко, В.М. Федосов, Н.М. Цал-

Цалко та низка ін. 

Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку ринкових відносин, 

суттєвого розширення прав підприємства у галузі фінансово-господарської 

діяльності необхідно комплексно підходити до оцінювання фінансового стану 

підприємства з урахуванням оцінки використання їхнього майна та капіталу, 

ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості. Тому 

варто погодитися з думкою авторського колективу під керівництвом 

А.М. Поддєрьогіна, що фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, 

яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і 

характеризується системою показників, які відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів [1]. 

О.О. Кравченко запропоновано систему принципів планування 

фінансового стану підприємств, що включає принципи пристосування до 

потреб ринку, першочерговості фінансування виробництва, забезпечення 

платоспроможності, балансування надходження та витрачання фінансових 

ресурсів, оптимізації вартості кредитних ресурсів, збалансування ризиків 

інвестиційної діяльності [6, c. 233-234]. 

Важливо зазначити, що серед економістів немає єдиної методики 

визначення фінансового стану суб’єктів господарювання. Наприклад, 

О.В. Павловська пропонує використовувати комплекси аналітично-оцінюючих 

показників, зокрема показники оцінки майнового стану суб’єктів 

господарювання, прибутковості, ліквідності, платоспроможності, 

кредитороспроможності, фінансової стійкості й стабільності, рентабельності, 

ділової активності акціонерного капіталу [4]. 

Планування прибутку суб’єктів господарювання – складний і 

багатогранний процес, який передбачає проведення глибокого економічного 

аналізу виробничих і фінансових показників за період, що передував плановому 

періоду, з метою досягнення максимального узгодження планів виробництва і 

реалізації продукції, а також її собівартості й рентабельності. 

Концепція, за якою планується провести аналіз, описується на підставі 

системності. Створення системи планування прибутку передбачає такі 

взаємопов’язані процеси: 

- визначення обсягу операційного прибутку та встановлення чинників 

впливу на цей обсяг; 

- планування розподілу та використання прибутку. 

До 1996 р. у вітчизняній економіці підприємства не планували прибуток, і 

він був розрахунковим показником. Починаючи з 1996 р. в залежності від 

запланованого приросту прибутку визначалися величини окремих фондів 

спеціального призначення. Оскільки більша частина прибутку надходила в 

дохід держави, то підприємства були зацікавлені в заниженні планової 
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величини прибутку, щоб “успішно” виконати планове завдання. Це зумовило 

необхідність методичних розробок, які дозволяли б розподілити приріст 

прибутку за факторами, залежними і незалежними від діяльності підприємства. 

Незважаючи на кардинальні зміни в економічних відносинах, істотних зрушень 

у практиці планування прибутку не відбулося [2]. 

Традиційними в цьому випадку вважаються такі методи: метод прямого 

рахунку, аналітичний і нормативний підходи, метод сумісного розрахунку. 

Вимоги системності досліджень складних завдань передбачають 

визначення поняття об’єкта досліджень, тому планування прибутку потрібно 

вважати складовою частиною фінансового планування на підприємстві, а за 

своїм змістом – це система заходів із забезпечення процесу формування та 

використання фінансових ресурсів у певних обсягах, які визначаються 

завданнями розвитку підприємства. 

В основу функціонування такої системи покладено розрахунки планових 

величин обсягу випуску й реалізації продукції, її повної собівартості, цін, 

асортименту товарів і послуг. Тому без перебільшення можна стверджувати, що 

у плануванні прибутку беруть участь усі виробничі та функціональні підрозділи 

підприємства. Фінансові служби з урахуванням наявних резервів повинні 

активно впливати на процес розробки виробничих показників з метою 

досягнення їх максимальної узгодженості з планом прибутку. 

Усебічна оцінка планування прибутку ґрунтується на чотирьох основних 

елементах: мета, об’єкти, строки та методи. На характер планування та 

управління прибутком значно впливає розмір підприємства, стадія його 

життєвого циклу, організаційно-правові форми діяльності та галузева 

специфіка. 

Найважливішою метою планування прибутку є правильне визначення 

суми прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, яка визначає 

його можливості у фінансуванні розвитку виробничої, соціальної сфер, 

матеріального заохочення працівників. Розрахунок впливу на прибуток 

окремих чинників дозволяє збільшувати випуск продукції, знижувати витрати 

на її виробництво й реалізацію, підвищувати якість продукції. Крім того, як 

платник податків підприємець зацікавлений планувати величину податку на 

прибуток у заздалегідь визначений термін. Досягнення зазначених цілей 

пов’язане з конкретними об’єктами планування. 

Короткострокове планування (термін планування прибутку – місяць, 

квартал, рік). Якщо ціни, заробітна плата відносно стабільні, то перспективне 

планування охоплює термін 3-5 років. Воно є найбільш складним і потребує 

визначення системи довгострокових стратегічних цілей планування прибутку 

та шляхи досягнення визначених прогнозних показників. Загалом, планування 

процесу формування, розподілу та використання прибутку підприємства 

умовно поділяють на три основних етапи: прогнозування прибутку на декілька 

наступних років, поточне планування (один рік) і оперативне планування 

(місяць, квартал). У нестабільних економічних умовах термін перспективного 

планування не є досить тривалим і обмежується у середньому трьома роками. 

Розробка системи прогнозування прибутку суб’єкта господарювання у 
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довгостроковому періоді є основою для поточного і оперативного планування. 

У разі виявлення значних розбіжностей та з’ясування причин відхилень 

вносяться відповідні корективи у плани. Вихідними параметрами для всіх 

стадій планування є збалансованість політики планування прибутку з 

внутрішньою загальною фінансовою стратегією підприємства та її узгодженість 

із зовнішніми чинниками, які пов’язані з діяльністю підприємства. 

Отже, з одного боку, необхідно врахувати планові обсяги виробництва, 

реалізації продукції, виходячи з наявного потенціалу фінансових, виробничих і 

трудових ресурсів, і системи розроблених на підприємстві норм і нормативів 

витрат цих ресурсів. З іншого – зміни системи податкових ставок, кон’юнктури 

сегментів ринку та прогноз економічного розвитку держави в цілому. 

У наш час при плануванні на короткий період (квартал, місяць) 

використовується метод прямого рахунку. А річне та перспективне планування 

прибутку доцільно здійснювати за допомогою аналітичного методу. На 

практиці використовуються обидва методи. 

Узагальнення вітчизняного досвіду планування прибутку на 

підприємствах дозволяє визначити особливості кожного з методів, їхні 

переваги та недоліки. Так, перший метод – прямого розрахунку – не потребує 

вибору різноманітних варіантів і є простим технічно. Обов’язковими умовами 

його застосування мають бути стабільні ціни та незмінні витрати протягом 

періоду планування, а також невелика кількість найменувань виробів і послуг, 

які пропонуються підприємством. Цей метод був основним у системі 

директивного планування на підприємстві, але й тепер може бути досить 

точним для розрахунків у короткостроковому періоді. 

Метод прямого розрахунку. Суть даного методу полягає в тому, що, 

маючи інформацію про обсяги виробництва товарів і послуг на плановий 

період, поточну ціну на цю продукцію та її повну собівартість, визначається 

прибуток на всю вироблену продукцію. 

Зауважимо, що метод прямого розрахунку відносно простий і без 

суттєвих проблем реалізується в автоматизованому варіанті. Однак 

використовувати його належить в умовах стабільного економічного стану 

підприємства за наявності визначеного обсягу замовлень і цін на продукцію. 

Також відомим методом планування прибутку є аналітичний, або 

перевірочний. Використовувати цей метод рекомендується не за кожним видом 

товарної продукції, що випускається, а в цілому – для всієї продукції. Метод 

сприяє можливостям виявлення внутрішніх резервів зростання прибутку в 

процесі планування, що дозволяє виявити й розрахувати вплив окремих 

чинників на планову величину прибутку. 

Розрахунки прибутку аналітичним методом здійснюються або з 

урахуванням витрат на 1 грн. товарної продукції, або на підставі показника 

відсотка базової рентабельності. 

Щодо іншого підходу в реалізації аналітичного методу, то його сутність 

полягає у виявленні впливу рентабельності окремих видів продукції на розміри 

прибутку з урахуванням відсотка базової рентабельності. Послідовність 

проведення розрахунків за таким підходом до реалізації аналітичних методів 
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передбачає такі етапи: 

1. Визначається базова рентабельність шляхом віднесення базового 

прибутку до собівартості продукції. Базовий прибуток – це очікуваний 

прибуток, скорегований на зміни цін і ставки податку на додану вартість, що 

відбувається протягом року. А очікуваний прибуток за звітний період 

підраховується як сума фактично одержаного прибутку за бухгалтерським 

балансом на останню звітну дату й очікуваного прибутку до кінця звітного 

року. 

2. Виходячи з базової рентабельності та на основі собівартості продукції 

планового року, яка переобчислена за собівартістю звітного року, 

розраховується прибуток із порівняної продукції. 

3. Розраховується зміна величини планового прибутку під впливом обсягу 

випуску товарної продукції, її собівартості, асортименту, сортності, гуртових 

цін.  

3.1 Враховується прибуток від реалізації непорівняної продукції, 

прибуток у залишках нереалізованої продукції. Тобто одержання прибутку від 

реалізації товарної продукції заплановано за рахунок випуску товарної 

продукції планового року, зниження собівартості, зміни сортності, асортименту 

продукції, підвищення цін, прибутку в залишках нереалізованої продукції на 

початок і кінець року [3, c. 258]. 

Наголосимо, що система ціноутворення планового періоду повинна 

врахувати не лише зміни цін на товарну продукцію, що реалізується, а й 

коливання закупівельних цін на ресурси, які використовуються підприємством, 

– сировину, матеріали, паливо, заробітну плату. Методика, запропонована 

М.Я. Коробовим, дозволяє визначити, як узагалі змінюється рентабельність 

продукції підприємства, ціни на ресурси, що зараховуються до собівартості 

продукції за незмінних показників обсягу виробництва, собівартості, 

асортименту продукції.  

Проведення аналізу впливу цінового чинника в процесі планування 

прибутку ускладнюється проблемою точного прогнозу індексів цін. 

Недоліком запропонованого вище методу планування прибутку є те, що 

він, по-перше, не враховує впливу інтенсивних чинників на процес 

виробництва, таких як: підвищення продуктивності праці, поліпшення 

використання основних засобів та оборотних активів тощо; по-друге, дуже 

складно враховувати зміни цінових чинників на обсяг прибутку і 

рентабельності підприємства, бо в умовах інфляції ціни на ресурси, які воно 

споживає на виробництво, так само, як і гуртові ціни, за якими воно реалізує 

продукцію споживачам, швидко змінюються, причому дуже часто в 

нерівноцінних співвідношеннях; по-третє , якщо підприємство в плановому 

періоді передбачить зміну асортименту продукції більше ніж на 25 %, то розмір 

прибутку необхідно буде визначати методом прямого поасортиментного 

розрахунку. 

Щоб знизити вплив зовнішніх чинників на розмір прибутку і знівелювати 

відхилення фактичної суми прибутку від планової, М.М. Вінниченко пропонує 

при плануванні прибутку застосувати ситуаційне моделювання, суть якого 
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полягає в тому, що, ґрунтуючись на базовому варіанті плану, підприємство 

припускає й інший розвиток подій, тобто для вхідних параметрів моделі 

бюджетування прибутку підприємства встановлюються кілька значень: 

оптимістичне, песимістичне й помірне. За кожним значенням закріплюються 

свої параметри, які відображають імовірність його появи [5, с. 117]. 

На першому етапі передбачається, що вже створено модель прогнозного 

розрахунку, яка визначає вхідні параметри й вихідні показники, тому дії 

починаються з аналізу чутливості вихідних показників від змінних вхідних 

параметрів. Мета етапу – визначити змінні, які істотно впливають на суму 

прибутку. Результатами аналізу чутливості є ранжований перелік параметрів із 

зазначенням ступеня їх впливу на прибуток. Як правило, цей перелік містить 

такі параметри: обсяг продажу, ціна за одиницю продукції, ціни на сировину, 

ціни на допоміжні матеріали й електроенергію, заробітна плата, податки й інші 

обов’язкові платежі. 

На другому етапі встановлюються можливі значення параметрів, 

наприклад, найгірше з можливих, найкраще з можливих і середнє. Далі 

ситуація може розвиватися за двома напрямами: за першим для кожного зі 

значень установлюють імовірнісну характеристику – числа, сума яких для всіх 

прийнятих значень дорівнює одиниці. Другий напрям передбачає, що 

закріплена за значенням параметра ймовірність оцінює не дискретне його 

значення, а ймовірність того, що фактичне значення цього параметра виявиться 

не гіршим, у випадку з доходами – не меншим, а у випадку з витратами – не 

більшим, ніж задані величини. 

Третій етап передбачає створення сценаріїв через послідовне перебирання 

кожного зі значень окремих параметрів та їх комбінацій, останній етап 

передбачає аналіз розроблених сценаріїв і вибір оптимального варіанта 

розрахунку прибутку. 

Значним недоліком моделювання сценаріїв є те, що, по-перше, на 

значення вхідних параметрів, які вибираються, суттєво впливає суб’єктивний 

чинник, бо вони вибираються з безлічі варіантів фахівцем за допомогою 

аналітичних міркувань; по-друге, не менш важливим недоліком є те, що 

сценарії, навіть найкращі, завжди мають імовірнісну характеристику, а 

ймовірнісна характеристика може закріплюватися як за дискретним значенням, 

так і за інтервалом і припускати як статистичні, так і логічні помилки оцінки 

сценаріїв; по-третє, така методика може застосовуватися на підприємствах, які 

мають обмежені вхідні та вихідні дані. 

Окрім вищевизначених, у разі планування фінансових результатів 

найчастіше використовується такі методи, як нормативний метод, балансовий 

метод, метод максимізації прибутку, метод експертних оцінок, економіко-

математичне моделювання, методи ситуаційного аналізу та прогнозування 

(метод оптимізації планових завдань). 

Нормативний метод застосовується при плануванні грошових доходів і 

прибутку та ґрунтується на нормах витрачання сировини, матеріалів, палива, 

теплової і електроенергії на одиницю продукції, ставках і розцінках з оплати 

праці, ставках податків, ставках відрахувань до цільових фондів, нормах 
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амортизації. Обсяги прибутку в цьому випадку визначаються на підставі 

встановленого підприємством відсотка рентабельності на всю продукцію, яка 

реалізується. 

Ефективність цього методу залежить від використання науково 

обґрунтованих норм і нормативних цін, тарифів, ставок, розцінок, 

затверджених відповідно до чинного законодавства. 

Балансовий підхід дає змогу пов’язувати прогнозні витрати виробництва 

й обігу з валовим доходом і прибутком, за рахунок чого забезпечується 

збалансованість фінансових ресурсів підприємництва. Результати таких 

розрахунків відображаються у бізнес-плані, плані доходів і витрат. 

Досить цікавий загальновідомий метод максимізації прибутку 

підприємства. В основу цього методу покладено визначення оптимальної ціни 

та відповідного обсягу реалізації продукції на основі комбінованих моделей 

попиту і витрат. 

Для визначення попиту здійснюється його оцінка при різних цінах, під 

час якої з’ясовується реакція споживачів на зміни цін. Далі з’ясовується 

еластичність попиту за ціною. Отримана інформація обробляється засобами 

кореляційного аналізу, в результаті отримуємо модель функції попиту. На 

основі функції попиту будується функція валових доходів підприємства. 

На обсяг попиту, крім ціни, впливають інші чинники, такі як: 

прихильність і кількість споживачів, їхні грошові доходи, ціни на аналогічні 

товари, сподівання щодо руху цін тощо. 

Модель, побудована засобами кореляційного аналізу, є спрощеною: 

функція має постійну еластичність.  

З метою визначення оптимальних параметрів виробництва і максимізації 

прибутку підприємства необхідно здійснити комбінований аналіз функцій 

попиту й витрат. Функція витрат у даному разі – це залежність між обсягом 

реалізації продукції й обсягом витрат на виробництво та реалізацію продукції.  

Недоліком запропонованої методики планування прибутку є те, що вона 

може діяти в умовах жорсткої конкуренції, коли підприємство не може 

впливати на ціну рівноваги, оскільки частка кожного підприємства у 

загальному випуску надто мала, попит – абсолютно еластичний. 
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

У дані статті розглядається методика оцінки показників фінансово-

майнового стану підприємства (насамперед ліквідності (платоспроможності) 

і фінансової стійкості та можливості її застосування для аналізу фінансово-

економічної діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Ключові слова:  фінансово - майновий стан, ліквідність, платоспроможність, 

фінансова стійкість, активи, капітал, прибутковість, рентабельність. 

Управління фінансово-майновим станом підприємства є одним з 

найбільш значущих функціональних напрямів системи фінансового 

менеджменту, яка досить тісно пов'язана з іншими системами управління. 

Оцінка фінансово-майнового стану органічно входить до системи управління 

доходами та витратами підприємства, рухом активів і капіталу, управління 

структурою капіталу. Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах 

жорсткої конкуренції та бути прибутковим і рентабельним, керівництву 

необхідно володіти методикою фінансового аналізу, мати певну інформаційну 

базу для його проведення та відповідних кваліфікованих робітників для 

реалізації цієї методики на практиці. Вірне управління фінансово-майновим 

станом підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібне як для 

його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, 

державних органів. Потрібно сказати, що фінансово-майновий стан 

підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – 

негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку. 

Управління фінансово-майновим станом є дає змогу підвищувати 

конкурентоспроможність суб’єкта господарювання в ринковій економіці. Тому 

в даних умовах значної актуальності набуває оцінка фінансово-майнового 

стану, з метою проведення відповідних коригуючи заходів. Таким чином, 

відбувається переоцінка людського фактору в економіці: зростає роль людей, 

що володіють знаннями і є носіями нововведень в сфері організаційної, 

науково-технічної та екологічної культури. Сучасна модель економічного 

зростання, що базується на інноваційному типі розвитку, передбачає зміну 

самого поняття науково-технічного прогресу і науково-технічного розвитку. 

Мають місце такі суспільні пріоритети як добробут, інтелектуалізація 

виробничої діяльності, використання високих та інформаційних технологій, 

екологічність. Ця модель потребує ефективного стимулювання інновацій, нової 

фінансово-кредитної політики,  розвитку наукомістких та скорочення 
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природоексплуатуючих галузей — на макрорівні; зміни типу підприємницької 

діяльності, активного залучення до виробництва малого та середнього 

приватного бізнесу — на мікрорівні. 

Під терміном «інновація», який походить від англ. «innovation» та означає 

нововведення, розуміється активне  використання нововведень у вигляді 

сучасних технологій, видів продукції і послуг, нових форм організації 

виробництва і праці, обслуговування і управління 46. 

Поняттям «нововведення» та «інновація» часто надають однаковий зміст, 

хоча між ними є й відмінності. Нововведення - новий метод, винахід, нове 

явище. Поняття «нововведення» означає процес використання нововведення 

1. З часу прийняття до поширення нововведення відтворюється  нова якість, 

що й є передумовою створення нововведення (інновації). Період часу між 

появою нововведення і втіленням його в інновацію називається інноваційним 

лагом. 

 Економічний термін  «інновації» було введено у науковий обіг 

австрійським економістом Й. Шумпетером. Він вперше розглянув питання 

нових комбінацій виробничих факторів і виділив п'ять змін у розвитку 

інновацій 2: 
⎯ використання нової техніки, технологічних процесів виробництва; 

⎯ впровадження продукції з новими властивостями; 

⎯ використання нової сировини; 

⎯ поява нових ринків збуту. 

Згідно міжнародних стандартів інновація вважається кінцевим 

результатом інноваційної діяльності, наприклад, новим продуктом, 

впровадженим на ринку,  новим або удосконаленим технологічним процесом,  

що використовується в практичній діяльності, або в новим підходом до 

соціальних послуг. Чітко характеризує різноманітність цього поняття його девіз 

- «нове і інше» . Наприклад, інновація в сфері послуг - це нововведення в самій 

послузі, в її виробництві, наданні та споживанні, поведінці працівників. 

Нововведення далеко не завжди базується на винаходах та відкриттях. Буває,що 

вони грунтуються на ідеях. Прикладом цього є поява застібок типу 

«блискавка», кулькових авторучок, балончиків з аерозолями, кілець на банках з 

прохолодними напоями і багато іншого. Інновація не обов'язково повинна бути 

технічною і взагалі чимось матеріальним 3. Небагато технічних інновацій 

можуть змагатися в своєму впливі з такою ідеєю, як продаж в розстрочку. 

Використання цієї ідеї буквально змінює економіку. Інновація - це нова 

цінність для споживача, вона повинна відповідати потребам і бажанням 

споживачів. Отже, без сумніву, властивостями інновації є їх новизна, 

економічна обґрунтованість і вона обов'язково повинна відповідати запитам 

споживачів. А от особливістю систематичної  інновації є цілеспрямований 

пошук змін і в систематичний аналіз тих можливостей, які ці зміни можуть дати 

для успішної діяльності підприємства. 

Також, інноваційний розвиток підприємства тісно пов’язаний із поняттям 

«інноваційний менеджмент». 
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Інноваційний менеджмент – це процес стимулювання та ефективного 

керування інноваційними процесами на макро-і мікрорівнях. Різниця між  

традиційним менеджментом та інноваційним полягає в нестабільності 

внутрішніх і зовнішніх умов організації, високому ступені невизначеності і 

ризиків, тому в даній області розробляються особливі підходи і методи 

прийняття управлінських рішень. 

Щодо змісту поняття «інноваційний розвиток підприємства», відзначимо, 

що будь-яке наукове поняття ґрунтується на основних положеннях теорій, що 

характеризують різні підходи до окресленого явища. Як показав аналіз теорій 

інноваційного розвитку об’єктивною основою глобальних радикальних змін, 

що відбулися на рубежі ХХ–ХХІ ст. у всіх сферах суспільного життя, є 

прискорення науково-технологічного прогресу та активізація інноваційної 

діяльності 12. НТП як фактор економічного розвитку розглядався практично 

всіма економічними школами, серед яких слід зазначити класичну і 

неокласичну економічну теорію, маржиналізм, кейнсіанство, неокейнсіанство, 

інституціоналізм, концепції науково-технічного прогресу і неотехнологічні 

теорії. Усі ці теорії у 80-х роках ХХ століття дозволили сформувати сучасний 

науковий напрямок – інноватика.  

Таким чином, при дослідженні розуміння поняття «інноваційний  

розвиток підприємства» були враховані підходи різних економічних теорій. 

Саме вони, з нашої точки зору, в найбільшій мірі визначають саме якісну 

природу інноваційного розвитку. 

За даними аналізу теоретичного підґрунтя визначення сутнісного 

розуміння поняття «інноваційний розвиток підприємства» на основі базових 

теорій інноватики було виявлено, що кожна з окреслених теорій інноватики з 

різних аспектів характеризує інноваційний розвиток підприємства та визначає 

основні фактори впливу на цей процес. 

Новітні теорії інноваційного розвитку 9 ставлять акцент на таких 

аспектах, як прагнення людей до накопичення знань та залежність 

економічного зростання країни від інноваційної активності підприємницьких 

структур. 

Інновації є основою економічного розвитку, і це обґрунтовано у сучасних 

теоріях інноваційного розвитку. Застосування основних положень теорії 

дифузії (поширення) інновацій відображено у таких наукових розробках 7: 
1. Модель «дифузії нововведень» Т. Хегерстранда. 

2. Схема «просторової дифузії» П. Хаггета, в основі якої лежить 

твердження, що зміни в більшості випадків не настають одночасно у всіх 

точках, а починаються у невеликій кількості місць, від яких поширюються до 

інших. 

3. Теорія Е. Роджерса, яка включає процес ухвалення рішення щодо 

використання інновації, індивідуальну сприйнятливість інновацій, норму та 

властивості сприйняття. 

Наведені теорії показують особливості просторового та часового 

розповсюдження інноваційних змін від інноваційного осередку до інноваційної 
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діяльності на певному підприємстві. Це характеризує його інноваційний 

розвиток в поєднанні з умовами, які надають можливості такого 

розповсюдження та окреслюють ступінь сприятливості на підприємстві до 

інноваційних дій. 

Основними етапами інноваційного процессу є 9: 
1. Ініціація - виявлення та аналіз проблеми, вибір цілі інновації, постановка 

завдання, переконання членів організації в необхідності нововведення. 

2. Збирання інформації про можливі нововведення - пошук інформації щодо 

способів розв'язання схожих проблем, виявлення варіантів інноваційних рішень 

(власна розробка, франчайзинг, лізинг тощо). 

3. Маркетинг інновації - вивчається попит на новий продукт або операцію, 

визначається кількість або обсяг їх випуску, якщо вони лімітуються, 

визначаються споживчі якості і товарні характеристики. 

4. Оцінювання інноваційних проектів за критеріями здійснимості та 

економічної доцільності - конструкторське і технологічне розроблення 

інноваційних проектів; аналіз інституціональних умов реалізації задуму і 

супроводжувальних витрат, їх зіставлення з фінансовими можливостями; 

оцінювання прогнозованих результатів упровадження кожного проекту; вибір 

інноваційного проекту. Рішення про доцільність упровадження відібраного 

інноваційного проекту; ухвалення рішення вищим керівництвом. 

5. Впровадження нововведення - планування та організація процесу 

виробництва чи застосування нововведення; пробне впровадження; повне 

впровадження; використання. 

6. Планування та організація процесу виробництва чи застосування 

нововведення; пробне впровадження; повне впровадження. 

7. Дифузія інновації - поширення освоєної інновації в нових регіонах і новій 

фінансово-економічній ситуації. Це процес, завдяки якому нововведення 

передається по комунікаційних каналах між членами соціальної системи у часі. 

На сучасному етапі розвитку підприємств необхідне обґрунтування не 

тільки стратегiчних напрямів діяльності органiзацій як соцiально-економічних 

систем а й структурний діапазон бiзнесової діяльності. Інноваційна стратегія 

являє собою модель розвитку пiдприємства, що робить в конкурентній боротьбі 

ставку на нововведення. Для здiйснення ефективного управління здійсненням 

інновацій потрібно зробити кілька кроків: визначення типу стратегії, аналiз 

стану зовнішнього середовища, аналіз та використання можливостей, якi 

виникають в зовнішньому середовищі на підприємстві, розгляд наявних 

ресурсів та їх достатність для здійснення обраної стратегії, а при їх нестачі – 

варіант залучення ресурсів ззовні.  
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ПІДПРИЄМСТВА 

В роботі представлені основні проблеми негативного фінансового результату 

діяльності підприємства, зроблена їх характеристика. Проаналізовано 

коефіцієнти фінансової незалежності. Приділено увагу капітальним 

витратам, що перевищують прибуток і потребують залучення додаткових 

засобів, а випереджальний ріст позикових засобів приведе до зниження 

показників ліквідності. 
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платоспроможність підприємства. 

Постановка проблеми. Фінансовий результат підприємства в сучасних 

економічних умовах ринкових відносин є одним із найважливіших показників 

фінансово-господарської діяльності та стану активів і зобов'язань. Порядок 

його визначення та оцінки однозначного вирішення немає. Фінансовий аналіз 

полягає у визначенні, які параметри роботи підприємства є прийнятними і їх 

необхідно зберігати на сформованому рівні, а які є незадовільними і вимагають 

оперативного втручання. У більшості випадків фінансовий аналіз 

перетворюється в статистичний і являє собою розрахунок великого числа 

показників, що ускладнює їх використання. 

Метою дослідження є створення можливості проводити якісну фінансову 

діагностику та будувати ефективне керування на підставі мінімуму показників, 

яке практично не можливо без розуміння основних закономірностей в 

економіці підприємства і фінансової облікової політики, чіткого знання 

взаємозв'язків. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В Україні досить тривалий 

час при командно-адміністративній системі управління економікою питання 

про різні форми власності не мали права на існування. Із визнанням України 

незалежною державою та першими кроками до ринкових відносин з'явились 

праці на тему роздержавлення та створення корпоративної власності. Це праці 

відомих в Україні вчених, таких як: Борзунова В.І., Луценко Ю.О., Родионової 

В.М., Суржика В.Г., Суторміної В.М. та інших. 

Виклад основного матеріалу.Дослідження дають підставу 

стверджувати, що є три основні проблеми негативного фінансового результату 

діяльності підприємства. 

1. Дефіцит коштів. Низька платоспроможність. На практиці це означає, 

що в підприємства найближчим часом може не вистачити, або вже не вистачає 

засобів для того, щоб вчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями - тобто 

появляються „фінансові діри". Про низьку платоспроможність свідчить 

наднормативна заборгованість перед бюджетом, персоналом, кредиторами, що 

загрожує зростом потреби в кредитах , які виникають як наслідок „затикання" 

цих фінансових дір. Про можливі проблеми з погашенням зобов'язань свідчить 

зниження коефіцієнтів ліквідності. 
2. Недостатнє задоволення інтересів власника. Дану проблему 

найчастіше називають „низька рентабельність власного капіталу". На практиці 

це означає, що власник одержує доходи, неадекватно малі своїм вкладенням. 

Наслідком такої ситуації може бути і невдоволення менеджментом організації, і 

поява бажання вийти з підприємства. Про зниження віддачі на вкладений у 

підприємство капітал свідчить зниження показників рентабельності. 

3. Зниження фінансової незалежності, або низька фінансова стійкість. На 

практиці це загрожує можливим проблемам в погашенні зобов'язань у 

майбутньому, тобто - сприяє залежності від кредиторів, утраті самостійності. 
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Про зростаючу залежність компанії від кредиторів свідчить зниження 

коефіцієнтів автономії (коефіцієнтів фінансової незалежності). 

Проаналізуємо відповідні коефіцієнти. 

Коефіцієнт загальної ліквідності (грошової платоспроможності) дозволяє 

оцінити потенційну здатність підприємства розплачуватися по поточних 

зобов'язаннях за рахунок наявних оборотних активів. Величина коефіцієнта 

визначається як відношення складових оборотних активів - суми грошових 

коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних 

зобов'язань. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО 2 

„Баланс" - Поточні зобов'язання - це кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками та інші зобов'язання, 

короткострокові кредити банків. Оборотні активи - це запаси: виробничі, 

тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершена та готова продукція, що 

зберігається на складі й очікує відвантаження, а також заборгованість покупців 

за продукцію відвантажену (дебіторська заборгованість), поточні фінансові 

інвестиції та грошові кошти і їх еквіваленти. 

Найбільш поширеними є середній коефіцієнт ліквідності та коефіцієнт 

критичної ліквідності. 

Середній коефіцієнт ліквідності визначається як відношення 

оборотнихактивів до поточних зобов'язань. Тобто, не враховує рівнів 

ліквідності активів і тому не завжди є правдивим, оскільки запаси, незавершене 

виробництво не скоро перетворюються в гроші. 

Більш ефективним показником є критичний коефіцієнт ліквідності, який 

визначається через відношення оборотних активів без виробничих запасів, 

тварин на вирощуванні та відгодівлі і незавершеного виробництва до поточних 

зобов'язань. Достатнім вважається мати коефіцієнт критичної ліквідності в 

межах 0,8 - 0,95. Рекомендується визначати його на початок і на кінець звітного 

періоду та, відповідно, аналізувати фінансовий стан підприємства. 

Зниження коефіцієнта ліквідності свідчить, що можливості підприємства 

по погашенню зобов'язань починають знижуватись. Логічним є керівництву 

стурбуватися цим питанням, знайти причини погіршення ситуації і варіанти її 

виправлення. Тобто, проаналізувати причини випереджального зростання 

знаменника в порівнянні з ростом чисельника. Наприклад: „Зниження 

показника загальної ліквідності викликано занадто великою кредиторською 

заборгованістю. Для підвищення коефіцієнта загальної ліквідності необхідно 

скорочувати кредиторську заборгованість і нарощувати величину оборотних 

активів". 

Переведемо цей приклад на управлінську мову: для поліпшення 

платоспроможності підприємства рекомендується відмовитися від авансів 

покупців, платити кредиторам якомога швидше і навіть намагатися платити 

зарплату і податки частіше, ніж це потрібно (усе це відноситься до 

рекомендації скоротити зобов'язання). Порада нарощувати оборотні активи 

означає закуповувати запаси на багато років уперед, затоварювати склад 

готової продукції, дозволяти покупцям узагалі не платити по рахунках, 



 

629 

 

намагатися виплачувати як можна великі аванси постачальникам. Зрозуміло, 

що це не є можливим. Насправді, причини зміни ліквідності лежать в іншому. 

Чому кредиторська заборгованість підприємства стала зростати, чому були 

змушені залучити кредит? Можливо, власних засобів не вистачає на ведення  

поточної діяльності господарства - створення оборотного капіталу і придбання 

надоборотних активів. 

Одна з причин скорочення коефіцієнта ліквідності полягає в тому, що 

підприємство може „перебрати" з капітальними вкладеннями - будівництвом 

цехів, придбанням устаткування, придбанням інших компаній - тобто здійснити 

придбання, що перевищують прибуток. Капітальні витрати, що перевищують 

прибуток. Капітальні витрати, що перевищують прибуток, потребують 

залучення додаткових засобів. Випереджальний ріст позикових засобів приведе 

до зниження показників ліквідності (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Наслідки зниження коефіцієнта ліквідності 

 

З фінансуванням витрат на придбання основних фондів пов'язана ще одна 

причина зниження коефіцієнтів ліквідності. Правила фінансового менеджменту 

прості та логічні: довгострокові кредити повинні залучатися на фінансування 

капітальних витрат, короткострокові - на фінансування оборотного капіталу. 
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Можна сказати і по-іншому: для збереження прийнятої ліквідності величина 

капітальних витрат не повинна перевищувати суми заробленої за період 

прибутку і притягнутої за період довгострокового кредитування. Реалії життя 

такі, що будувати, переозброювати, модернізувати практично всім, а одержати 

довгострокове кредитування вдається далеко не кожному підприємству. 

Приходиться шукати вихід -залучати короткострокові кредити на фінансування 

капітальних витрат. У цьому випадку можна очікувати лише зниження 

показників ліквідності. Таким чином у більшості випадків причиною зниження 

коефіцієнта ліквідності є те, що підприємство мало заробило одержало 

недостатньо прибутку, або ще гірше, збиток або витратило на поточну 

діяльність більше, ніж змогло заробити. 

Аналіз показників рентабельності і фінансової незалежності 

(автономності) аналогічний. 

Мірою ефективності використання всіх активів підприємства є коефіцієнт 

рентабельності виробництва - відношення заробленого за період чистого 

прибутку до середнього балансового підсумку за звітний період. Тобто, 

рентабельність підприємства визначається прибутковістю діяльності 

оборотністю активів. 

Серед показників, що характеризують фінансову стійкість та 

незалежність підприємства, основним вважається коефіцієнт автономії -

відношення власного капіталу до підсумку балансу. Зниження показника 

означає випереджальний зріст позикових засобів по відношенню до зростання 

власного капіталу підприємств (прибутку). Значення коефіцієнта автономності 

не повинно бути менше 0,5. 

Проблеми з платоспроможністю, фінансовою незалежністю, 

рентабельністю мають єдині корені: або в підприємства немає можливості 

зберігати прийнятне фінансове положення (воно заробляє недостатньо для того, 

щоб бути фінансово здоровим), або нераціонально розпоряджається 

результатами діяльності. 

Висновки.Таким чином, ефективність господарювання підприємства в 

значній мірі залежить від правильного визначення своєчасної і вірної оцінки 

фінансового результату та вибору економічно можливих і найбільш ефективних 

комбінацій рішень для його покращення. 
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О.С. Патраманська 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АЛЬТЕРНАТИВНІ СХЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У статті автором розглянуто альтернативні інструментами залучення 

зовнішніх джерел фінансування антикризових заходів на вітчизняних 

підприємствах. Досліджено економічну суть та специфіку мезонінного 

фінансування та перспективи його впровадження на українських 

підприємствах 

Ключові слова: антикризове фінансування, мезонінне фінансування, 

реструктуризація, санаційне кредитування, проміжне фінансування 

Постановка проблеми. Традиційними інструментами залучення зовнішніх 

джерел фінансування антикризових заходів на вітчизняних підприємствах є 

залучення додаткових (або реструктуризація існуючих) банківських та 

комерційних кредитів,  внески власників на збільшення статутного капіталу. 

Можливості залучення коштів у результаті прямих та непрямих форм 

державної фінансової підтримки або ж  на основі емісії облігацій є досить 

обмеженими.  Слід зазначити, що через високі ризики фінансування окреслені 

класичні інструменти мобілізації коштів здебільшого є недоступними для 

підприємств, що знаходяться в кризі. Реальне залучення коштів можливе лише 

у разі застосування специфічних заходів, які, окрім іншого, мають бути 

передбачені законодавством про банкрутство. Дослідження альтернативних 

систем антикризового фінансування в сучасних умовах набуває все більшої 

акуальності та потребує глибокого дослідження. 

Значний внесок у розвиток теоретичних засад антикризового 

фінансування зробили вітчизняні вчені-економісти: Г. Азаренкова, М. Білик, І. 

Бланк, І. Васильчук, В. Зимовець, І. Зятковський, Л. Костирко, М. Крупка, Л. 

Лігоненко, В. Опарін, О. Островська, А. Поддєрьогін, М. Стецько, О. 

Терещенко, В. Федосов.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Експертиза положень Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» на предмет наявності у ньому реальних інструментів активізації 

антикризового фінансування дає підстави стверджувати, окреслений в Законі 
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перелік можливих заходів має декларативних характер. Для практичної 

реалізації відповідних положень необхідно серйозно удосконалити нормативно-

правове та методичне забезпечення. Слушним у цьому контексті є висновок 

Юрків Н.Я., що для використання альтернативних схем фінансування (лізингу, 

факторингу, форфейтингу) потрібно удосконалити законодавство, яке регулює 

лізингові і факторингові операції. Новації необхідні для стимулювання банків 

до вкладення коштів у статутні фонди лізингових та факторингових компаній 

шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку, котра спрямовується 

на придбання акцій цих компаній; створення системи пільгового 

довгострокового рефінансування НБУ банків, які активно займаються 

довгостроковими лізинговими операціями [7, с. 126]. Хоча, пропозиція щодо 

звільнення від оподаткування є доволі спірною, в цілому, вона може 

розглядатися як інноваційна. 

Дослідимо способи участі кредиторів у антикризовому фінансуванні 

боржника, які виходять за межі традиційних. До таких способів можна 

віднести: пом’якшення умов обслуговування наявних боргів на основі 

зменшення кредитних ставок та основної суми боргу; продаж кредитів 

(відступлення прав вимоги) з відстроченням платежу; дозвіл на використання 

кредитного забезпечення для інших цілей; трансформація боргових вимог у 

корпоративні права. Однак, в умовах реалізації політики «дорогих грошей», 

слабкості банківської системи загалом, недостатність банківських резервів, 

банківські установи досить рідко приймають рішення щодо участі у 

фінансування антикризових програм. Наслідком значної кількості фінансово-

неспроможних підприємств є висока частка проблемної заборгованості та 

від’ємні результати діяльності банківської системи України. За оцінками 

Національного банку України, станом на 2016р. частка проблемних кредитів у 

банківській системі перевищувала 22 відсотки. Загальний обсяг наданих 

кредитів на відповідний період знаходився в межах 965 млрд. грн. Аналіз 

наведених даних доводить наявність тісного зв’язку між кризою у реальному 

секторі економіки та кризою банківської системи: що більшою є частка 

проблемних кредитів, тим нижчою є рентабельність банківської системи. 

Частка простроченої заборгованості за кредитами банків на початок 2016 р. 

досягла найвищого значення за весь аналізований період. 

Для зниження рівня проблемної заборгованості має проводитися активна 

робота банків з проблемними активами, зокрема, у напрямку активізації 

програм реструктуризації (санації) боргів. Йдеться як про застосування 

активних, так і пасивних інструментів. Для зниження ризиків кредитування слід 

запроваджувати інноваційні банківські продукти, у тому числі, консорціумне 

кредитування, різні форми мезонінного фінансування (партисипативні кредити, 

субординовані кредити тощо). Набір економіко-правових інструментів участі 

банківського сектору у фінансовому оздоровленні підприємств міститься у 

новому Законі «Про фінансову реструктуризацію», який розроблений з 

урахуванням кращої міжнародної практики [6]. Положення Закону ґрунтуються 

на так званому «лондонському підході» (настанови щодо фінансової 

реструктуризації Банку Англії), який успішно використаний у Туреччині, 
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Південній Кореї, Таїланді, Сербії. 

У разі так званого санаційного кредитування слід вирішити проблему 

підвищених ризиків та, як наслідок, високих процентних ставок. Якщо надання 

санаційних кредитів здійснюватиметься банком, що є пов’язаним із боржником, 

або ж банк є зацікавлений у фінансовому оздоровленні боржника, то можливе 

надання кредитів по умовній «санаційній» ставці. Рішення щодо надання 

боржникові санаційного кредиту має здійснюватися за результатами 

санаційного аудиту або ж дью-ділідженсу. Іншою передумовою надання 

додаткових коштів є готовність всіх інших стейкхолдерів (персонал, 

співвласники, менеджмент, інші кредитори) брати участь у реалізації 

антикризової програми. Таким чином, ключовим принципом санаційного 

кредитування є рівномірний розподіл санаційних ризиків між усіма 

зацікавленими сторонами. 

Водночас, надання додаткових санаційних кредитів позичальникам 

вітчизняними банками у даний час є досить проблематичним. З огляду на 

низький рівень капіталізації, банківська система України залишається чутливою 

до стану реального сектора економіки, ряд галузей якої перебувають у стані 

перманентного спаду. Відтак, ризики ще більшого погіршення якості кредитних 

портфелів банківського сектора є досить високими. За таких обставин, 

традиційні інструменти антикризового фінансування не спрацьовують. З 

іншого боку, в умовах підвищених кредитних ризиків виникає необхідність 

диверсифікації продуктового ряду банків на основі впровадження 

альтернативних форм кредитування [1]. Зазначимо, що більш адекватним для 

позначення новітніх способів фінансування є використання терміну 

«інноваційні інструменти», а не альтернативні. На наш погляд, ці інструменти 

слід розглядати як додатковий спосіб залучення ресурсів. 

Для заповнення певних прогалин у теоретико-методичному забезпеченні 

залучення зовнішніх джерел фінансування антикризових заходів дослідимо ряд 

інноваційних інструментів фінансування підприємств, які, за виконання певних 

умов, дозволяють мобілізувати капітал для здійснення антикризових проектів 

на особливих умовах.  У цьому контексті мова може йти про так звані гібридні 

(або мезонінні) інструменти фінансування. Під мезонінним фінансуванням 

розуміють проміжний рівень фінансування між позичковим і власним 

капіталом. Мезонінне фінансування у науково-практичній літературі 

позначається також як гібрид боргового та дольового (акціонерного) 

фінансування. Аналіз відповідної літератури засвідчує відсутність уніфікованої 

дефініції мезонінного капіталу. В окремих вітчизняних джерелах, ця форма 

фінансування позначається також як «проміжне фінансування». Здебільшого 

мова йде про комплекс гібридних інструментів формування капіталу 

подвійного походження, які за своїми характеристиками знаходяться на межі 

власного та позиченого капіталу [10, с. 170-171]. Найбільш відомими 

інструментами мезонінного фінансування є своп борг-власність (переведення 

зобов'язань боржника у власний капітал), субординовані кредити, 

привілейовані акції, конвертовані облігації, права участі в прибутках. 

Не дивлячись на те, що мезонінне фінансування у кінцевому підсумку 
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передбачає збільшення власного капіталу, інвестори при цьому не вкладають 

кошти безпосередньо у статутний капітал чи інші позиції власного капіталу. 

Здебільшого кошти спочатку надаються на умовах позики, однак, одночасно 

інвестор отримує право придбати корпоративні права на заздалегідь визначених 

умовах. Іншими словами, інвестори не заходять у статутний капіталу 

підприємств, а надають ресурси через інструменти боргового фінансування з 

одночасним отриманням опціону на право придбання певної частки 

корпоративних прав (акцій) у майбутньому на наперед визначених умовах. 

Преференції інвесторів за мезонінного фінансування забезпечуються 

через певні переваги при розподілі ліквідаційної виручки (у разі гіпотетичного 

банкрутства об’єкта фінансування) та завдяки опціонному праву на придбання 

корпоративних прав (отримання прибутку) у майбутньому. Основні типи 

преференцій, які отримують капіталодавці, вдаючись до мезонінного 

фінансування можна класифікувати наступним чином: 

- переважні права (або опціони) на придбання корпоративних прав; 

- право конвертувати позики (облігації або інші боргові інструменти) у 

власний капітал; 

- право на участь у майбутньому збільшення статутного капіталу; 

- преміальні виплати у разі погашення мезонінних боргових інструментів. 

У разі мезонінного фінансування, капіталодавці несуть підвищені ризики, 

порівняно з борговим фінансування, однак, нижчий рівень ризиків, порівняно з 

традиційним придбанням корпоративних прав. Аналіз світових тенденцій 

фінансування засвідчує, що раніше мезонінне фінансування використовувалося 

лише крупними транснаціональними корпораціями. Однак, останнім часом в 

усе більшій мірі до зазначених інструментів вдаються також середні за 

обсягами діяльності підприємства. Це зумовлено тим, що у результаті 

запровадження досить рестриктивних вимог щодо кредитування, які 

передбачені Базель ІІ, багато підприємств зазнають певних складнощів при 

залученні кредитних ресурсів. З іншого боку, власники малих та середніх 

підприємств не завжди мають у своєму розпорядженні достатні ресурси для 

фінансування розвитку власними силами. Згідно з дослідженням найбільшої у 

світі консультаційно-аудиторської мережі PWC, близько 20% усіх зобов’язань 

підприємств у розвинених країнах Європи та Північної Америки складають 

зобов’язання, які виникли у результаті мезонінного фінансування [8]. 

Серед інструментів мезонінного фінансування, у результаті використання 

яких одразу збільшується власний капітал слід відмітити привілейовані акції. 

Цей інструмент використовується у разі вичерпання можливостей 

залучення коштів на основі емісії звичайних акцій. Вітчизняні підприємства 

майже не використовують привілейовані акції для цілей антикризового 

фінансування. Саме тому, їх можна віднести до додаткових інструментів 

мобілізації коштів. 

Типовим інструментом формування мезонінного власного капіталу у разі 

антикризового управління є операція трансформації боргових вимог у 

корпоративні права (Debt-Equity-Swap). Дослідимо цей інструмент більш 

детально. В умовах фінансової кризи на підприємстві досить часто єдиним 
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активом, який може бути використаний у вигляді кредитного забезпечення є 

корпоративні права. За неможливості погасити кредити, отримані під заставу 

корпоративних прав може бути здійснена операція трансформації боргових 

вимог у корпоративні права. Кредитор (наприклад, банк або держава) при 

цьому перетворюється у співвласника підприємства-боржника, а рівень 

заборгованості останнього зменшується. Корпоративні права, які передаються 

кредитору у рамках трансформації боргу у власність можуть бути передані 

іншими співвласниками боржника, викуплені самим підприємством, або бути 

емітовані у результаті збільшення статутного капіталу. Слід враховувати, що ця 

операція не призводить до покращення платоспроможності боржника, оскільки 

надходження ліквідних ресурсів не здійснюється. Така операція пов’язана зі 

значними ризиками для кредитора, оскільки у разі банкрутства боржника його 

«внески» у власний капітал будуть погашатися в останню чергу. З точки зору 

кредитора, головною метою трансформації вимог у власність є не володіння 

підприємством - боржником, а пошук адекватних інструментів повернення 

своїх вимог. Зауважимо, що операція трансформації боргу у власність з 

економічної точки зору є логічною та виправданою, однак потребує серйозної 

правової експертизи, оскільки в юридичному плані є досить контроверсійною. 

Мезонінне фінансування є вигідним для підприємств, які вичерпали 

можливості отримання банківських кредитів через відсутність достатнього 

кредитного забезпечення. У цьому разі антикризовий менеджмент підприємства 

має вивчити можливості залучення мезонінного боргового капіталу, що 

формується на основі використання так званих субординованих інструментів 

(не потребують додаткового кредитного забезпечення та мають довгостроковий 

характер). Такі інструменти дають їх держателям додаткові права, наприклад, 

на участь у прибутках, на придбання певної кількості звичайних акцій у 

майбутньому. Типовими антикризовим інструментами цього типу є 

конвертовані облігації та облігації з варантами. Як і будь-яке інше рішення 

щодо фінансування ризикових проектів, рішення щодо надання мезонінного 

капіталу має ґрунтуватися на результатах санаційного аудиту або ж на основі 

дью-ділідженс. 

До мезонінного фінансування, що може бути використане в рамках 

антикризових заходів, слід віднести також і операцію випуску облігацій з 

метою переведення зобов'язань підприємства в облігації. Так, згідно з 

Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу 

[5], акціонерні товариства можуть здійснити емісію облігацій для переведення 

своїх зобов'язань в облігації. Важливим є те, що емісія облігацій для 

переведення зобов'язань товариства може бути здійснена за умови отримання 

письмової згоди кредиторів, зобов'язання перед якими будуть переведені в 

облігації. Для переведення зобов'язань в облігації приймається рішення про 

закрите (приватне) розміщення облігацій. Причому, таке рішення приймається 

лише за умови відсутності мораторію на задоволення вимог кредиторів або у 

разі якщо таке переведення зобов'язань передбачено планом санації. 

Підкреслимо, що за своїм економічним змістом, описана форма мезонінного 

фінансування є способом реструктуризації заборгованості підприємства–
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боржника перед кредиторами. 

Ключовими питаннями, з якими слід визначитися, приймаючи рішення 

при залучення зовнішніх джерел фінансування антикризових заходів є 

доступність відповідних інструментів та їх ціна. Теоретичні та емпіричні 

дослідження підтверджують, що за відсутності фінансової кризи, ціна 

залучення власного капіталу підприємства є вищою, ніж відсотки на 

позичковий капітал. Це зумовлено тим, що статус співвласника підприємства є 

більш ризиковим, ніж статус кредитора. Водночас, у разі антикризового 

фінансування за рахунок ресурсів діючих співвласників ціна залучення 

власного капіталу здебільшого є нижчою, ніж ціна залучення позичкового 

капіталу. Це пояснюється підвищеними ризиками кредитування підприємств, 

що знаходяться у фінансовій кризі - з одного боку, та особливостями 

фінансування антикризових проектів співвласниками боржника – з іншого. У 

разі фінансової кризи, у співвласників підприємства залишається вибір: або 

погоджуватися на ліквідацію і отримати частину ліквідаційної виручки за 

залишковим принципом, або ж брати участь у фінансування санації для  того, 

щоб зберегти вкладений у підприємство капітал. Головний мотив участі 

співвласників у фінансуванні антикризових заходів полягає не у примноженні 

свого капіталу, а у його збереженні. Таким чином, вони погоджуються на 

мінімальну плату за капітал, вкладений у підприємство, незважаючи на високий 

рівень ризиків. 

У разі залучення сторонніх інвесторів, у тому числі у результаті 

корпоративної реструктуризації (реорганізації) боржника нові співвласники 

здійснюють придбання корпоративних прав здебільшого за заниженою ціною. 

Відповідні рішення приймаються з метою реалізації потенціалу вартості, який 

міститься у прихованих резервах. У результаті таких операцій підприємство-

боржник несе досить високі витрати на залучення власного капіталу, а також 

підвищений ризик розмивання корпоративних прав та власності. У разі 

використання мезонінних інструментів, ціна фінансових ресурсів є дещо 

вищою, ніж ціна класичного позичкового капіталу. Це пояснюється тим, що 

капіталодавці виступають одночасно в двох іпостасях: кредитора та інвестора 

(співвласника). За відсутності кредитного забезпечення оференти мезонінного 

капіталу зазнають вищих ризиків, ніж звичайні кредитори, а тому вимагатимуть 

вищу премію за ризик. Водночас, власники мезонінного капіталу є більш 

захищеними порівняно зі звичайними власниками, оскільки у разі невдалої 

реалізації антикризової стратегії, вони завжди можуть скористатися своїм 

статусом кредитора, маючи більш високий пріоритет, порівняно з власниками, 

у разі ліквідації компанії. 

Таким чином, можна зробити висновок, що витрати на залучення 

мезонінного капіталу підприємствами, які знаходяться в кризі, є вищими, ніж у 

разі залучення класичних комерційних чи фінансових позик, вищими, ніж у разі 

додаткового фінансування підприємства існуючими власниками та нижчими за 

витрати на капітал, у разі прямих інвестицій з боку нових інвесторів. З 

економічної точки зору, ставка залучення мезонінного капіталу на повинна 

перевищувати внутрішньої ставки доходності (IRR – Internal Rate of Return) 
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вкладень по проекту [4, с. 41]. Виходячи з природи гібридного фінансування, 

можна сформулювати наступну закономірність: що ближче інструмент 

мезонінного фінансування є наближеним до інструментів залучення 

позичкового капіталу, тим характеризується меншим ризиком та нижчою 

доходністю, і навпаки, що ближчим відповідний інструмент є до власного 

капіталу, тим більш ризиковим та прибутковим він буде. 
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У статті здійснено оцінку впливу складових елементів зовнішнього і 

внутрішнього управлінського середовища на загальну ефективність 

господарювання сільськогосподарських підприємств, а також запропоновано 

шляхи підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств. 

Ключові слова: фінансові ресурси, фермерські господарства, 

сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарські кооперативи, 

кредитні інститути. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними 

завданнями. За роки ринкових перетворень в Україні фермерські господарства 

стали невід’ємною частиною багатоукладного сільськогосподарського сектору, 

а також економіки країни в цілому. Вагомість внеску фермерських виробників в 

економіку будь-якої країни обумовлюється народногосподарськими функціями, 

які вони виконують. 

Механізм управління фінансовими ресурсами це складна система 

принципів, прийомів, методів та інструментів впливу на процеси формування і 

використання цих ресурсів. Стимулювання розвитку ринкових відносин і 

прискорені темпи аграрної реформи викликали недорозвиненість системи 

управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. 

Головним чином, недосконалою є макроекономічна підсистема, а 

мікроекономічна − справедливо вважається несформованою. Адже типові 

проблеми фінансування аграріїв ускладнюються відсутністю кваліфікованого 

фінансового менеджменту і, як наслідок, поетапного процесу управління 

фінансовими ресурсами. 

Цілістатті – визначення особливостей фінансування діяльності 

фермерських господарств і розробка пропозицій щодо шляхів зміцнення їх 

фінансового стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансового 

забезпечення та управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських 

підприємств широко обговорюються в науковій літературі. Зазначені проблеми 

досить ґрунтовно висвітлюються в роботах Б. Супіханова, П. Саблука, 

І. Кириленка, М. Дем`яненка, В. Месель-Веселяка, О.Гудзь, П. Лайка, 

П. Стецюка та багатьох інших вчених. Проте важливість розвитку сільського 

фермерства зумовлює необхідність подальших наукових пошуків у сфері 

фінансового забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Вихідними чинниками процесу управління 

фінансовими ресурсами є елементи макросередовища та мікросередовища, які 

спричинюють безперервний вплив на діяльність підприємств, пов`язану з 

формуванням і використанням ресурсів. Чільне місце в системі управління 

фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств належить 
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чинникам макроекономічного рівня. Чинне законодавство, податкова, кредитна, 

банківська та страхова системи, цінова та інвестиційна політика − це основні 

фактори зовнішнього впливу на стан забезпеченості фінансовими ресурсами та 

їх ефективного використання (рис. 1). Їх недосконалість і суперечливість, 

наразі, розбалансовують і без того нестійкі заходи внутрішнього фінансового 

управління. Водночас зовнішні фактори справляють визначальний вплив на 

вибір внутрішніх важелів управління, а внутрішні фактори лише спонукають до 

удосконалення зовнішнього управління. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори управління фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств [1, c. 2-3] 

 

Фінансовими ресурсами фермерських господарств, які спрямовуються на 

розширене відтворення, є сукупність: власних коштів; коштів, залучених з 

кредитних ринків (шляхом співпраці з фінансово-кредитними установами); 

коштів, що продукуються на кредитних ринках з використанням інструменту 

взаємного кредитування; кошти державної підтримки[2, c. 8-9].    

На фінансове забезпечення фермерів впливає специфіка 

сільськогосподарського виробництва, яка виявляється в наступному:  

– у процесі формування основного капіталу для фермерів характерним є 

використання землі в якості основного засобу виробництва;  

– формування оборотного капіталу фермерів визначається сезонними 

потребами в оборотних коштах, а також тим, що переважна частина оборотних 

активів підприємств формується в натуральній формі (молоді тварини,  тварини 

на відгодівлі, насіння, ремонтні матеріали, паливо, мінеральні добрива), 

обминаючи грошову фазу кругообігу;  

– в частині виробництва для фермерів характерним є тривалість 

виробничого циклу та залежність від природного середовища; 

– при співпраці з іншими підприємствами та населенням у процесі 

виробництва та збуту сільськогосподарської продукції характерною є наявність 

цінового перерозподілу не на користь сільськогосподарських виробників, 

нееластичність попиту  за ціною на продукцію продовольчої групи та 

нееластичність попиту по доходах.  

Внутрішні фактори: 

- організаційно-

правова форма; 

- дивідендна форма; 

- амортизаційна 

політика; 

- кредитна 

політика; 

- планування; 

- контроль; 

- ін. фактори. 

 

 

 

 

 

Фінансові 

ресурси 

Зовнішні фактори: 

- правове поле; 

- бюджетна політика; 

- податкова політика; 

- інвестиційна 

політика; 

- кредитна політика; 

- банківська політика; 

- цінова політика; 

- страхова політика; 

- ін. фактори 

 

 

 

 



 

640 

 

Ми доводимо, що переважання матеріальної форми необоротних і 

оборотних активів, сезонність і тривала окупність аграрного виробництва, 

диспаритет цін, нееластичність попиту за ціною та попиту по доходах є 

факторами, що: 

– по-перше, обумовлюють високу залежність фермерських господарств від 

зовнішнього фінансування; 

– по-друге, обмежують можливості фермерських господарств в отриманні 

кредитних ресурсів.  

Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності фермерських 

господарств може бути об’єднання фермерів в кооперативи з метою 

удосконалення виробничої діяльності та зменшення власних фінансових витрат 

на виготовлення і збут продукції. Створені правові та організаційні передумови 

кооперації у сільському господарстві, визначені напрями та механізми 

кооперування фермерів. З метою подальшого розширення кооперації 

фермерських господарств в роботі обґрунтовано доцільність кооперування 

дрібних сільськогосподарських виробників: фермерів та особистих селянських 

господарств населення на основі створених правових та організаційних 

передумов кооперації в сільському господарстві та визначених напрямах і 

механізмах кооперування фермерів.  Запровадження такого кооперування дасть 

змогу фермерським господарствам об'єднати свої зусилля і підвищити 

ефективність виробництва, а особистим селянським господарствам населення  

вирішити таке актуальне на сьогодні в аграрному секторі питання, як збут їх 

сільськогосподарської продукції[2, c. 13-14].  

Підвищенню конкурентоспроможності фермерів та зміцненню їх 

фінансового стану сприятиме активізація взаємодії сільськогосподарських 

виробників з кредитними інститутами та більш активне використання 

кредитних інструментів. 

Висновок. Отже, управління фінансовими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств залежить від сукупності внутрішніх та 

зовнішніх факторів, які зумовлюють прямий чи опосередкований вплив. Таким 

чином, ефективність фінансового управління сільськогосподарських 

підприємств залежить від оперативного, раціонального та  цілеспрямованого 

вибору відповідних управлінських рішень для посилення стимулюючих та 

уникнення стримуючих заходів.Успішне функціонування і розвиток 

фермерського виробництва залежить від фінансового стану фермера та 

забезпеченості фінансовими ресурсами. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасний етап розвитку фінансової системи України 

характеризується низкою невирішених проблем. В умовах фінансової кризи у 

більшості вітчизняних підприємств спостерігається дефіцит фінансових 

ресурсів, відсутність дешевих зовнішніх джерел їх формування, 

нераціональний розподіл капіталу між сферами виробництва та обігу. Проблема 

оцінки рівня забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами, пошук 

джерел їх формування, визначення ефективності використання та якісного 

планування дуже складна й актуальна з позиції прийняття трансформаційних 

змін та стратегічних управлінських рішень на кожному підприємстві. 
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В умовах ринкової економіки одним із основних факторів, що впливає на 

масштаби та темпи розвитку підприємства, є обсяг і структура наявних у нього 

фінансових ресурсів. Успішне функціонування підприємства на ринку в значній 

мірі залежить від правильної та раціональної організації його фінансових 

ресурсів. Оптимальною структурою капіталу можна вважати співвідношення 

використання власних і залучених коштів, за якого досягається найефективніша 

пропорційність між коефіцієнтами фінансової рентабельності та коефіцієнтами 

фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість. 

Для ефективної оптимізації структури капіталу необхідно враховувати 

особливості кожного елемента його складу. 

Формулювання цілей статті. Мета статті є дослідження формування 

фінансових ресурсів підприємства та  оптимальної структури джерел 

фінансування підприємства.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Значний внесок у 

вивченні формування фінансових ресурсів підприємства зробили такі 

вітчизняні вчені: В. Л. Андрущенко, С. А. Буковинський, З. С. Варналій,      О. 

Д. Василик, В. М. Опарін, А. М. Поддєрьогін, А. І. Даниленко,                   Б. Є. 

Кваснюк, Н. І. Костіна, В. І. Кравченко та інші. Серед зарубіжних науковців 

слід виділити Д. А. Аллахвердяна, І. А. Аветисяна, Г. В. Базарової, А. М. 

Бірмана, Є.О.Вознесенського, О. М. Волкова, В. О. Галана,                   П. Н. 

Жевтяка, В. М. Радіонову та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід на ринкові умови 

господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, 

приватизація державних підприємств потребують нових підходів до 

формування фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах 

фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та 

юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються 

обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги 

бюджетних субсидій від органів державної влади. Збільшується значення 

прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні 

фінансових ресурсів підприємств. Усе це змушує підприємства виявити 

ініціативу та винахідливість, нести повну матеріальну відповідальність. 

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та 

структуру фінансових ресурсів підприємства. У свою чергу від величини 

фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціально-

економічний розвиток підприємства. Наявність фінансових ресурсів, їх 

ефективне використання визначають фінансове благополуччя підприємства: 

платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість [7, C. 436-437]. 

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе 

значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів 

позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока питома вага 

залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує 

додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на 

акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує 
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фінансовий ризик. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально 

продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають працездатність 

фінансової системи компанії. З руху коштів розпочинається і ним же 

завершується грошовий кругообіг підприємства, оборот всього капіталу. Саме 

тому рух коштів, грошовий обіг на підприємстві є основною ланкою в процесі 

обороту капіталу [8, С. 126-127]. 

За ринкових відносин важливе значення набуває вибір оптимальної 

структури джерел фінансування підприємств. Фінансування підприємств 

здійснюється за рахунок власних і залучених коштів (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Джерела фінансування підприємства [2] 

Структура джерел фінансування підприємства залежить від багатьох 

факторів: 

⎯ від оподаткування доходів підприємства; 

⎯ темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої 

стабільності; 

⎯ структури активів підприємства; 

⎯ стану ринку капіталу; 
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⎯ відсоткової політики комерційних банків; 

⎯ рівня управління фінансовими ресурсами підприємства, тощо [8]. 

Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в 

процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти інвестуються для 

забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення й розвитку 

виробництва. Саме так підприємство отримує можливість займатися 

виробництвом і збутом продукції, одержувати доходи. Грошові ресурси 

підприємств зберігаються в касі, а також на поточному, валютному та інших 

рахунках у банківських установах [1, C. 40-41]. 

У процесі реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підприємств 

постійно надходять кошти у вигляді виручки від реалізації. Грошові ресурси 

надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств: від акцій, 

облігацій та інших видів цінних паперів; від вкладення коштів на депозитні 

рахунки; від здавання майна в оренду. Однак підприємство розпоряджається не 

всіма коштами, які воно одержує. Так, у складі виручки від реалізації продукції 

на підприємство надходять суми акцизного збору, податку на додану вартість, 

мито, котрі підлягають внесенню до бюджету. Частина грошових надходжень, 

що залишилася після відрахувань до бюджету акцизного збору, податку на 

додану вартість, мита, спрямовується на заміщення коштів, авансованих в 

оборотні та основні фонди, на виконання фінансових зобов'язань перед 

бюджетом, позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями та 

іншими суб'єктами господарювання. Частина грошових надходжень, яка 

залишилася, формує валовий і чистий дохід, прибуток [2, C. 51-52]. 

Важливою особливістю фінансової системи підприємства є формування й 

використання різноманітних грошових фондів. Грошові фонди – це частина 

коштів, які мають цільове спрямування. Через них здійснюється забезпечення 

господарської діяльності необхідними грошовими ресурсами, а також 

розширеного виробництва: фінансування науково-технічного прогресу; 

опанування і впровадження нової техніки; економічне стимулювання; 

розрахунки з бюджетом, банками. До таких фондів належать: статутний фонд, 

фонд оплати праці, амортизаційний (на державних підприємствах), розвитку 

виробництва, соціального призначення, заохочення, резервний фонд тощо. При 

організації підприємство повинне мати статутний фонд, або статутний капітал, 

за рахунок якого формуються основні фонди й обігові кошти.  

Формування статутного капіталу, його ефективне використання, 

управління ним – одне з головних завдань фінансової служби підприємства. 

Сума статутного капіталу акціонерного товариства відображає суму емітованих 

ним акцій, а державного і муніципального підприємства, як правило, - вартість 

наявних основних фондів [9, C. 15-16]. 

До елементу фінансових ресурсів підприємства – "додаткового капіталу" 

належать: 

⎯ результати переоціни основних фондів, тобто їхня дооцінка; 

⎯ емісійний дохід акціонерного товариства (дохід від продажу акцій 

більший від їхньої номінальної вартості); 
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⎯ безкоштовно отримані грошові й матеріальні цінності на виробничі 

цілі; 

⎯ асигнування з бюджету на фінансування капітальних вкладень; 

⎯ асигнування на поповнення обігових коштів [5, C. 101-102]. 

Резервний капітал – це грошовий фонд підприємства, що створюється з 

відрахувань від прибутку. Він спрямовується на покриття збитків, а в 

акціонерних товариствах також для погашення зобов'язань за іменними акціями 

та облігаціями товариства. 

Фонд накопичення – це кошти, що відраховуються з чистого прибутку 

підприємства і спрямовуються на розвиток діяльності підприємства. Зрозуміло, 

що лише чистого прибутку не завжди вистачає на фінансування програми 

розвитку підприємства. У цьому разі підприємство утворює інвестиційний 

фонд, який концентрує всі кошти, спрямовані на розвиток діяльності, в тому 

числі чистий прибуток, амортизаційний фонд, що використовується для 

відтворювання основних фондів, а також залучені й запозичені джерела. 

Фонд споживання створюється за рахунок відрахувань від чистого 

прибутку і спрямовується на виплату дивідендів (в акціонерних товариствах), 

одноразових заохочень, матеріальної допомоги, на оплату додаткових 

відпусток, харчування, проїзду на транспорті тощо. 

Фінансові ресурси підприємств слід розглядати як кошти, залучені в 

господарський оборот підприємства із різних джерел з метою отримання 

економічних вигод і використовуються для забезпечення поточної та 

інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів — це процес 

надходження коштів у розпорядження підприємства із відповідних       джерел  

[5, C. 102-103].  

Управління фінансами включає також сферу фінансового забезпечення 

капітальних вкладень на технічне переобладнання, реконструкцію та 

розширення підприємств. У цьому разі фінансисти мусять точно визначити: 

власні джерела фінансування капітальних вкладень, передусім амортизаційні 

відрахування та чистий прибуток; залучені кошти, які можуть надійти від емісії 

цінних паперів; можливості одержання довгострокових              кредитів [6, 

C.33-34]. 

Безпосереднім завданням управління фінансовими ресурсами 

підприємств є забезпечення формування та правильного розподілу виручки від 

реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування 

амортизаційного фонду, валового та чистого доходу. Кожне підприємство 

прагне забезпечити ліквідність оборотних активів для своєчасного погашення 

короткострокової кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та повне 

надходження виручки від реалізації продукції постійно контролюється 

фінансовими менеджерами. [2, C. 53-54] 

Амортизаційні відрахування нині є найважливішим елементом витрат на 

виробництво, та основним джерелом капітальних вкладень. Управління фор-

муванням та використанням амортизаційних відрахувань, особливо у разі за-

стосування є також своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед 
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бюджетом, державними цільовими фондами, банками, страховими компаніями 

та іншими суб'єктами господарювання [3, C.407-408]. 

Управління фінансовими ресурсами підприємств включає також сферу 

формування, розподілу та використання прибутку, який залишається в 

розпорядженні підприємства. Розподіл прибутку є однією з форм реалізації еко-

номічних інтересів учасників процесу відтворення. Так, у результаті фінансово-

господарської діяльності підприємств держава одержує свою частину у вигляді 

податків, підприємство - у вигляді чистого прибутку, а працівники - від 

розподілу грошових фондів, що їх було створено за рахунок прибутку. 

Виручка найважливіше джерело формування власних фінансових ресур-

сів фірми — в той же час являє собою три абсолютно різних як по об'єму, так і 

за змістом, потоків надходжень грошових коштів від основної, інвестиційної і 

фінансової діяльності [4, C. 80-81]. 

Висновки. Таким чином, пошук фінансових джерел розвитку 

підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових 

ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємства 

за умов ринкової економіки. 

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе 

значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів 

позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока питома вага 

залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує 

додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на 

акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує 

фінансовий ризик. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально 

продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів. 
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             здобувач освітнього ступеня «магістр» 

                                  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті висвітлено поняття ділової активності та основні завдання аналізу 

ділової активності підприємства. Розглянуто напрями підвищення ділової 

активності підприємства. Вказано перспективи забезпечення фінансової 

рівноваги підприємств в перспективі.  

Ключові слова: ділова активність, підприємство, економічна діяльність, 

конкурентоспроможність, кризовий стан, загроза, ризики, фінансова 

стійкість. 

Україна, що стала на шлях ринкових реформ, не мала розробленої 

законодавчої бази з питань банкрутства, а наявні традиції практично цілком 

втратила. Розпад колишнього Радянського Союзу, розрив економічних зв'язків, 

повільні темпи конверсії військово-промисловою комплексу, інфляційні 

процеси, безгосподарність — усе це призвело до зростання кількості 

неплатоспроможних підприємств. У деяких галузях і регіонах їхня кількість 

сягала 80%. На таких підприємствах, як правило, були відсутні середньо- і 

довгострокове планування; продуктивність праці перебувала на низькому рівні; 

не вистачало молодих ініціативних кадрів. На багатьох українських 

підприємствах не впроваджуватися нові види товарів, не здійснювалася їхня 

модифікація, що знижувало конкурентоспроможність. 

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою діяльність 

самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів 

своєї продукції та послуг, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й 

побажання покупців і виробляти ті послуги та продукцію, яка їм потрібна і при 

цьому підтримувати високу ділову активність [2]. Стійкість фінансової 

активності підприємства в умовах ринкової економіки значною мірою 

обумовлена діловою активністю самого підприємства, яка залежить від різних 

факторів, таких як: конкуренто спроможність підприємства, кількість ринків 

збуту продукції, повноти виконання плану за основними показниками 

господарської діяльності, у швидкості обороту його коштів і стабільності 

економічного зростання. Виникнення і розвиток поняття ділової активності 

діалектично зумовлене та практично виправдане, оскільки в цілому показує 

суть змін в економіці, коли гостро постає потреба зіставлення розмірів 

вкладених ресурсів з проміжними та кінцевими результатами їх використання, 

що безпосередньо впливає на фінансовий стан суб’єкта господарювання і тісно 

пов’язане з ним [6]. Ділова активність мінімізує ризик неуспіху в умовах 

економічної нестабільності ринкового середовища та конкуренції. Зауважимо, 
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що у вітчизняній літературі сутності та змісту ділової активності досі 

приділялося мало уваги. Термін «ділова активність» в економічній літературі 

почав використовуватися в остатні 10–15 років. Питання ділової активності не 

залишаються поза увагою науковців і потребують повсякчас удосконалення. 

Теоретико-методичні та практичні засади ділової активності 

досліджуються вітчизняними та закордонними науковцями, зокрема: М. І. 

Бакановим, О.М. Бандуркою, М.Д. Білик, О.Г. Білою, И.А. Бланком, П.Ю. 

Буряком, Н. І. Власюк, К.В. Ізмайлова, К.Д. Кемпбел, Г.Г. Кірейцевим, А. І. 

Ковальовим, Г.О. Крамаренко, Л.А. Лахтіоновою, О. І. Марченко, В.О. Мец, 

О.В. Мицак, Є.В. Мнихом, О.В. Павловською, А.М. Поддєрьогіним, В.О. 

Подольською, Г.В. Савицькою, Р.А. Слав’юком, О.О. Терещенком, Ю.С. Цал-

Цалком, І.Р. Чуй, О.О. Шеремет, О.В. Яріш та іншими. 

Опираючись на досвід від опрацювання літературних джерел і аналізуючи 

думки різних авторів з приводу ділової активності, можна сказати, що: ділова 

активність — це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика 

діяльності підприємства, яка визначає його стан на ринку, забезпеченість та 

ефективність використання усіх видів ресурсів та результати господарювання 

[3, с. 14]. Ділова активність проявляється в динамічності розвитку 

підприємства, швидкості обороту засобів підприємства. Критеріями ділової 

активності є рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість 

економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними 

показниками господарської діяльності тощо. Однак, головним критерієм 

ефективності роботи підприємства є його прибутковість, тому, здійснюючи 

господарську діяльність підприємство повинно намагатися не лише 

прискорювати рух засобів, але й отримувати максимальну віддачу [3]. Аналіз 

ділової активності підприємства здійснюється на якісному та кількісному 

рівнях. Якісний рівень оцінки може бути отриманий у результаті порівняння 

діяльності даної компанії з однотипними за сферою застосування капіталу 

підприємствами. Такими якісними критеріями є: 1) широта ринків збуту 

продукції; 2) наявність продукції (послуг), що експортується; 2) наявність 

унікальної продукції чи послуги, техніко-економічні параметри які 

перевищують або відповідають світовим аналогам; 3) репутація підприємства; 

4) стійкість зв’язків з клієнтами, партнерами тощо. Кількісну оцінку та аналіз 

ділової активності здійснюють за двома напрямами: 1) ступенем виконання 

плану на основі показників, що забезпечують задані темпи їх зростання; 2) 

рівнем ефективності використання ресурсів [1, 2]. Мета оцінки ділової 

активності підприємств — дати об’єктивну оцінку фінансового стану (аналіз 

структури активів і пасивів, аналіз структури оборотних коштів, аналіз 

ліквідності та фінансової стійкості, аналіз фондовіддачі й прибутковості 

активів, аналіз прибутковості продажу та діяльності в цілому) та розробити 

заходи для прийняття управлінських рішень щодо його зміцнення у наступному 

періоді і на перспективу. 

Таким чином, фінансова рівновага – це певний стан підприємства, який 

віддзеркалює його спроможність забезпечити виконання своїх фінансово-

майнових зобов'язань перед іншими господарськими суб'єктами завдяки 
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правильно організованій роботі з власними засобами, за рахунок оптимальної 

структури активів підприємства та ефективності їх використання та правильно 

сформованих пасивів. Оцінка фінансової рівноваги підприємства є однією з 

найважливіших характеристик його фінансового стану, яка пов'язана із 

загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від 

кредиторів та інвесторів. 

Визначення межі фінансової рівноваги підприємства має істотне практичне 

значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах 

ринкової економіки, тому що, недостатня стійкість суб'єктів господарювання в 

Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких постійно зростає. 

Аналіз фінансової рівноваги торговельного підприємства на певну дату 

дозволяє встановити, наскільки раціонально підприємство керує власними та 

запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті. Коло 

найважливіших показників діяльності підприємства і показників, які 

характеризують стан, рух і розміщення їх фінансових ресурсів, тобто фінансову 

рівновагу, включає: прибутковість (рентабельність) діяльності підприємства; 

наявність і динаміку основних та оборотних коштів; раціональність розміщення 

(використання) власних і залучених фінансових ресурсів (основних і оборотних 

коштів); ступінь фінансової незалежності підприємства (фінансової автономії); 

ліквідність і платоспроможність. 

Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом 

рентабельності діяльності торговельного підприємства і першочергово має бути 

досліджена в процесі проведення комплексного фінансового аналізу, який 

обумовлює потребу наявності в штаті підприємства висококваліфікованих 

аудиторів, що забезпечить постійний контроль та безперервний аналіз ступеня 

фінансової рівноваги конкретного торговельного підприємства. 

Деякі представники науки пропонують підхід до розуміння фінансової 

рівноваги з боку ліквідності балансу та з боку джерел фінансування та 

напрямків їх використання - операційний, інвестиційний, грошовий цикли. Але 

не пояснює виділення таких циклів використання джерел фінансування. Вказує, 

що фінансова рівновага лежить в основі вивчення фінансової стійкості, 

платоспроможності та ліквідності. Але ми не можемо погодитися з підходом до 

сутності фінансової рівноваги з точки зору ліквідності балансу, тому що це 

різні речі і різні поняття. 

При оцінці ліквідності суб’єкта господарювання визначають 

співвідношення між окремими групами активів та пасивів, а не їх рівновагу. 

Наприклад, не завжди різні рівні ліквідності балансу будуть свідчити про 

існування фінансової рівноваги. Про фінансову рівновагу буде свідчити тільки 

абсолютно ліквідний баланс. Існує також наступне визначення фінансової 

рівноваги, як стану фінансів підприємства, за якого грошові надходження 

підприємства рівні його потребі в коштах для виконання поточних платіжних 

зобов’язань, або дещо перевищують її, тобто коли наявні кошти і виплати 

підприємства збалансовані в часі. Але, чому розглядається фінансова рівновага 

тільки на виконання поточних зобов’язань, тобто до 1 року? У фінансовому 

аналізі має велике значення визначення фінансової рівноваги і для погашення 
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довгострокових зобов’язань, тобто і на майбутній період, виходячи за межі 

поточного періоду, тобто до 1 року. 

Ті, хто надавали таке визначення, мабуть не знайомі з сучасною 

вітчизняною та іноземною термінологією бухгалтерського обліку. Поточний 

період в стандартному розумінні в економічному аналізі – це той період, який 

існує зараз (наприклад, поточний аналізований тиждень, поточна аналізована 

декада, поточний аналізований місяць, поточний аналізований квартал, 

поточний аналізований рік). Але в складі аналізу за даними поточного року 

можна дослідити майбутні періоди за даними довгострокових зобов’язань та 

оборотних (поточних) і необоротних активів, але на поточний момент часу. 

З урахуванням зазначених недоліків, на нашу точку зору , при наданні 

визначення фінансової рівноваги необхідно 2: 

- по-перше, підходити з двох боків – як з ресурсного, так і з джерел 

утворення ресурсів; 

- по-друге, якщо мова йде про рівновагу, то значить вона повинна існувати 

в певний момент часу або в його якийсь невеликий проміжок, таким чином у 

визначенні необхідно вказувати на певний час та/або прив’язуватися до певного 

часового проміжку; 

- по-третє, з позиції фінансової стійкості треба вказати на відповідність 

грошових надходжень потребі їх витрачання як у поточному періоді, так і в 

майбутньому періоді. 

Тому, під фінансовою рівновагою суб’єкта господарювання необхідно 

розуміти такий стан його фінансових ресурсів, за якого 1: 

- по-перше, поточні грошові надходження рівні потребі в коштах для 

виконання поточних платіжних зобов’язань, або дещо перевищують її; 

- по-друге, майбутні припливи фінансових ресурсів будуть відповідати або 

стануть більше ніж потреби в коштах для покриття майбутніх (довгострокових) 

фінансових зобов’язань; 

- по-третє, коли фінансові кошти і виплати суб’єкта господарювання є 

збалансованими за часом. 

Таким чином, фінансова рівновага суб’єкта господарювання - це такий 

стан його фінансових ресурсів, за якого поточні грошові надходження суб’єкта 

ринкової та змішаної економіки рівні потребі в коштах для виконання ним 

поточних платіжних зобов’язань, або дещо перевищують її, та майбутні йому 

припливи фінансових ресурсів будуть відповідати або стануть більше ніж його 

потреби в коштах для покриття ним майбутніх (довгострокових) фінансових 

зобов’язань, тобто коли фінансові кошти і виплати господарюючого суб’єкта є 

збалансованими за часом. Основні завдання аналізу ділової активності 

полягають у: – моніторингу за фінансовим станом; – оцінці тенденцій зміни 

показників ділової активності; – дослідженні основних чинників впливу на 

показники ділової активності та розрахунку величини їх впливу; – пошуку 

резервів підвищення ділової активності та розробці конкретних заходів щодо їх 

використання. Отже, аналіз ділової активності є важливим етапом оцінювання 

фінансового стану підприємства. В результатах такого аналізу, як відомо, 

зацікавлені внутрішні та зовнішні користувачі інформації [3]. Користувачі 
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інформації аналізують ділову активність підприємства з огляду на свою 

особисту зацікавленість у результатах його діяльності. Зокрема: кредиторів, 

позичальників, насамперед, цікавлять повнота та своєчасність отримання 

відсотків і основного боргу, рівень ліквідності; постачальників цікавить ціна, 

режим та інші умови постачання, платоспроможність покупців; покупців 

цікавить рівень реалізаційних цін та висока якість продукції, пільговий режим 

оплати продукції; адміністраторів та робітників цікавлять можливість 

збільшення рівня оплати праці, соціальних виплат, ефективність господарської 

діяльності; податківців цікавить фінансовий стан підприємства, його 

прибутковість, рівень менеджменту щодо дотримання податкового 

законодавства. Аналіз ділової активності підприємств проводять з метою 

виявлення вразливих місць і визначення шляхів їх усунення. Дані аналізу 

відіграють вирішальну роль при визначенні конкурентної політики підприємств 

і використовуються при оцінці виконання поставлених перед ними завдань, 

розробки програми розвитку на перспективу. Напрямами підвищення ділової 

активності підприємства є [1]: – підвищення ефективності діяльності 

підприємства здійснюється за рахунок прискорення обертання ресурсів і 

скорочення періоду їх обороту; – збільшення числа обертів можливе шляхом 

скорочення періоду виробництва або скорочення періоду обігу; – скорочення 

періоду виробництва потребує вдосконалення технології, модернізації і 

автоматизації виробництва; – скорочення періоду обігу потребує більш 

ефективного і раціонального використання ресурсів, прискорення 

документообороту і розрахунків. Чим швидше обертаються ресурси 

підприємства, тим менший обсяг їх потрібен для здійснення операційної 

діяльності і тим ефективніша діяльність підприємства; – підвищення 

продуктивності праці за рахунок преміювання працівників та кращого 

мотивування їх, а також за рахунок створення гідних умов роботи (працівники 

повинні бути забезпечені потрібним спецодягом, мати по 5 хвилин перерви 

кожну годину, тощо); – покращення структури матеріаломісткості виробництва 

(перегляд затрат сировини та матеріалів, максимальне використання залишків 

сировини, закупівля матеріалу тільки за потребою, щоб останній не залишався 

на складі, тощо); – підвищення фондоозброєності, за рахунок збільшення 

основних фондів. Останнє можна зробити за допомогою реінвестування 

вільних коштів у виробництво. Щоб здійснити виконання перелічених напрямів 

підвищення ділової активності підприємства, потрібно виконати певний набір 

заходів: – прискорення науково-технічного та організаційного прогресу. Це 

досягається за рахунок підвищення техніко-технологічного рівня виробництва, 

організаційних систем управління, швидкого оновлення обладнання); – 

удосконалення організаційної структури, за рахунок перегляду повноважень 

кожного працівника підприємства; – поліпшення структури виробництва, 

зокрема підвищення коефіцієнтів завантаженості та оборотності шляхом 

збільшення обсягу продукції; – підвищення конкурентоспроможності продукції 

та послуг, за рахунок підвищення якості товару та послуг, які виробляє; – 

розвиток та вдосконалення ЗЕД даного підприємства, тобто підприємство 

повинне спробувати налагодити зв’язки з сусідніми країнами. Висновки. Отже, 
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ділова активність підприємства в ринкових умовах стає інтегральною 

характеристикою підприємства щодо його відповідності об’єктивним 

економічним умовам [4]. Основними напрямами підвищення ділової активності 

підприємства є зменшення періоду операційного та фінансового циклів, 

підвищення ефективності використання майна, максимізація прибутку, 

підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг), пошук нових ринків 

збуту. На нашу думку, ділова активність підприємства охоплює напрями, які 

спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності. Оскільки, 

конкурентоспроможність забезпечує підприємству переваги на ринку, 

допомагає його успішному збуту в умовах конкуренції. 
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МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

У статтi розглянуто зарубіжний досвід фінансової підтримки малого 

підприємництва. Розглянуто можливості адаптації окремих аспектів 

підтримки малого підприємництва в Україні. Охарактеризовано типи 

підтримки малого бізнесу в зарубіжних країнах.  

Ключовi слова: фінансова політика, державна фінансова політика, 

державна підтримка малого бізнесу, види державної фінансової підтримки, 

державне кредитування,.  

Постановка проблеми. Мале підприємництво є важливою складовою 

національних економік розвинених країн, забезпечуючи їх соціально-

економічну стабільність та розвиток, зайнятість населення, впровадження 

інновацій. Суттєвий внесок сектора малого підприємництва в економіку 

розвинених країн забезпечується сприятливим економічним середовищем, 

зниженими ризиками порівняно з Україною та його державною підтримкою. В 
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даному питанні розглянемо досвід Сполучених Штатів Америки, 

Європейського Союзу та Росії у реалізації державної фінансової політики 

підтримки розвитку малого підприємництва. 

Цiллю статтi є дослідження зарубіжного досвідц фінансової підтримки 

малого підприємництва. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Серед вагомих досліджень 

зарубіжних вчених у сфері державної фінансової політики підтримки малого 

підприємництва слід назвати дослідження:  С. Бартєнєва, Р. Гільфердінга, 

В. Горфінкеля, Е. Долана, П. Друкера, Є. Жанса, С. Золотарьова,  

Р. Кантильона, Дж. М. Кейнса, А. Лаптєвої, А. Лаффера, А. Маршала, 

Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Ж.-Б. Сея, С. Сісмонді, Дж. Стігліца, 

Ф. Хаєка, Й. Шумпетера. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. Як в Україні, так і в усьому 

світі система державної фінансової політики підтримки малого підприємництва 

має складну інституційну структуру. Історично склалися два її типи: 

- із створенням єдиного урядового утворення, що здійснює координацію 

підтримки розвитку малого підприємництва; 

- без створення єдиного урядового утворення. У цьому разі його функції 

розподіляються між декількома державними структурами і успішно 

реалізуватися, якщо в даній країні панують традиції добросовісного 

підприємництва. 

У США інституційна структура державної фінансової підтримки малого 

підприємництва має єдине урядове утворення - Адміністрація малого бізнесу. 

Державна фінансова політика підтримки малого підприємництва у цій країні 

реалізовується із застосування інструментів непрямого фінансування, а саме за 

рахунок забезпечення державними гарантіями на отримання комерційного 

кредиту. Сполучені Штати Америки виправдано вважаються світовими 

лідерами в діяльності, спрямованій на підтримку малого бізнесу. Згідно з 

дослідженнями Deutsche Bank, саме малі підприємства стали ключовим 

фактором у відновленні економіки США після кризи та рецесії 2007-2009 років. 

Найгірша ситуація спостерігалась у кінці 2008 року, коли роботу в приватному 

секторі втратило майже 2 млн зайнятих. Сьогодні малий бізнес в американській 

економіці відновлює свої позиції та є основним постачальником нових робочих 

місць. Так, в Сполучених Штатах Америки за підсумками 2014 року з 10,9 млн 

новостворених робочих місць 7 млн працюючих знайшли своє місце в 

стартапах та малих підприємствах. 

Адміністрацію малого бізнесу було створено в 1953 році. Вона надає 

позики, гарантії на позики, контракти на державні замовлення, проводить 

консультації та реалізовує інші форми підтримки бізнесу, а також забезпечує 

збереження вільної конкуренції. Так, у 2012 році вона схвалила 44377 позик 

загальною вартістю на більше ніж 15,1 млрд дол. США із середньою сумою 

позики 340 тис. дол. США. А за підсумками 2014 року досягла рекорду 

кредитування, схваливши 52044 кредити на суму близько 20 млрд дол. США. 

Таким чином, кількість виданих кредитів збільшилась на 12% у порівнянні з 

2013 роком, а загальна сума кредитування збільшилась на 7,4%. Заслугою 
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Адміністрації малого бізнесу є також спонсорство таких проектів допомоги 

малому бізнесу, як SCORE (Асоціація радників американському малому 

бізнесу), Small Business Meetups (найбільша в світі інтернет-спільнота 

представників малого бізнесу), Kiva (неприбуткова організація по 

кредитуванню малого бізнесу), SBA local (місцеві представництва Асоціації 

малого бізнесу). Діяльність Адміністрації малого бізнесу можна звести до 

чотирьох основних функцій: 

1) забезпечення доступу до капіталу – від мікрокредитів до значних 

інвестицій в акціонерний капітал; 

2) забезпечення підприємницького розвитку (освіта, інформація, 

технічний супровід та тренінги) – як особисті консультації, консультації в 

режимі он-лайн, навчальні програми для підприємців у більше ніж 1800 міст по 

всій країні; 

3) здійснення державних закупівель – за законодавством АМБ забезпечує 

досягнення мети надання 23% від всіх державних замовлень малим 

підприємствам; 

4) захист інтересів малих підприємств – з 1978 року АМБ здійснює 

перегляд існуючого законодавства та проявляє претензії від імені малого 

бізнесу, а також проводить різного роду дослідження. 

Важливою характеристикою системи державної фінансової підтримки 

США є те, що Адміністрація малого бізнесу не здійснює прямого кредитування 

підприємців, які бажають розпочати новий бізнес чи розширити існуючий. 

Вона виступає тільки в якості гаранта виплати кредиту банкам та інвесторам. 

Така гарантія захищає інтереси як кредиторів, з одного боку, так і надає 

можливості отримання кредиту малим підприємствам, які потребують 

фінансової підтримки. Таким чином, уряд США не витрачає величезні суми 

бюджетних коштів на програми підтримки, а лише гарантує та супроводжує 

кредити між банками (інвесторами) та малими суб’єктами підприємництва. 

Підприємець при зверненні за позикою до регіональних відділень цієї 

організації, фактично отримує комерційний кредит через банк чи 

зареєстрованого у системі АМБ інвестора, при дотриманні вимог Адміністрації 

та з її гарантією. З цього приводу, існує розуміння, що доступність фінансових 

послуг малому бізнесу є важливим інструментом формування 

конкурентоспроможності країни [2, c. 15]. 

Програми кредитування малого бізнесу в США надзвичайно різноманітні. 

Серед основних варто виділити наступні: 

1. Програма кредитування 7 (а) (General Small Business Loans: 7(a)) – 

найбільш поширений вид кредитів, що видається на поповнення оборотного 

капіталу, на купівлю обладнання, нерухомості, техніки, матеріалів, на 

будівництво та реконструкцію, рефінансування боргів чи на започаткування 

власної справи. Термін сплати такого кредиту коливається від 1 до 25 років в 

залежності від цілей на які він виданий. Так, до 25 років термін сплати – для 

нерухомого майна, до 10 років – для різного роду обладнання (в залежності від 

терміну використання), до 7 років – для оборотного капіталу. За підсумками 

2012 року середня сума кредиту склала 338 тис. дол. США. АМБ встановила 
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максимальну вартість кредитування у сумі 5 млн дол. США. Ставка відсотка є 

договірною і встановлюється за домовленістю між заявником та позикодавцем 

в максимальних межах, що встановлюються Адміністрацією малого бізнесу. 

Ставка складається з двох компонентів: базової ставки, що визначається АМБ 

та допустимого спреду, який коливається в межах від 2,25% до 2,75% (в 

залежності від терміну кредитування). 

2. Програми фінансування оборотного капіталу (СAPLines) – програми 

створені для підприємств із короткостроковою та циклічною потребою в 

оборотному капіталі обсягом до 5 млн дол. США. Ці кошти можуть бути 

використані для фінансування сезонних потреб в оборотному капіталі (The 

Seasonal Line of Credit Program); на прямі витрати договорів будівництва, на 

контракти на надання послуг чи на поставку, субдоговори, замовлення на 

купівлю товарів (The Contract Loan Program); витрати на комерційне чи житлове 

будівництво (The Builders Line Program); кредитні лінії широкого спектру на 

різного роду потреби в оборотному капіталі (The Working Capital Line of Credit 

Program). 

3. Програми підтримки експорту (Export Loan Programs). Уряд США 

прекрасно розуміє, що дві треті світової купівельної спроможності знаходиться 

поза межами їхньої країни. Зокрема, кількість малих підприємств, що 

реалізують товари та послуги на зовнішніх ринках налічує близько 231 тис. і 

їхня доля в експорті складає більше 30% (більше 343 млрд дол. США), тому в 

довгостроковій перспективі вихід на зовнішні ринки для представників малого 

підприємництва є надзвичайно актуальним. 

Програма експрес фінансування експорту (Export Express) є доступним 

видом кредитної підтримки розвитку експортної діяльності малих підприємств, 

які розпочинають працювати на зовнішніх ринках і в яких 70% капіталу задіяно 

в експорті. Даний вид кредиту може надаватися для участі в закордонних 

виставках, підтримки резервного акредитиву, послуг перекладу інформації про 

товар для закордонних ринків чи для фінансування конкретних експортних 

замовлень, купівлі обладнання для виробництва товарів, що продаватимуться 

на експорт.  

Програма фінансування експортного оборотного капіталу (Export Working 

Capital) спрямована на залучення додаткового капіталу в уже розвинену 

експортну діяльність підприємств. Вона передбачає надання короткострокових 

кредитів для фінансування конкретного контракту у розмірі до 5 млн дол. 

США.  

Програма кредитування міжнародної торгівлі (International Trade Loan) 

спрямовано на покращення конкурентної позиції малого підприємства, що 

розвиває свою діяльність на зовнішніх ринках через кредитування у розмірі до 

5 млн дол. США на оновлення обладнання підприємства і захисту від впливу 

конкуренції з боку зарубіжних підприємств. Кредит видається на купівлю, 

будівництво чи модернізацію уже існуючого обладнання, що використовується 

для забезпечення експортної діяльності підприємств.  

4. Програма бізнес-допомоги від наслідків катастроф (Disaster Loans). 

Допомога бізнесу може надаватись для фінансування наслідків матеріальних 
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(Business Physical Disaster Loans) та економічних (Economic Injury Disaster 

Loans) втрат. Перший тип позики може бути використаний на фінансування 

витрат, пов’язаних з ремонтом чи заміною нерухомості, машин, обладнання, 

арматури, запасів, поліпшенням орендованої нерухомості. Також даний тип 

позик може бути використаний на встановлення захисту для зменшення чи 

уникнення ризику в майбутньому. Другий тип позики пов’язаний з покриттям 

економічних втрат від наслідків катастроф, під якими розуміється 

неспроможність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання та 

покривати необхідні операційні витрати. Відсоткова ставка для таких кредитів 

буде не перевищувати 4% якщо підприємство, що зазнало пошкоджень не в 

змозі більше ніде отримати кредит, та не більше 8% для підприємств із 

можливістю отримати кредит в іншому місці. Термін виплати може бути 

продовжений до 30 років в залежності від спроможності бізнесу виплатити 

позику. Максимальна сума на яку здійснюється кредитування складає 2 млн 

дол. США. Підприємство може звертатися одночасно за обома типами позик [1, 

с. 105-107]. 

Також підтримкою експорту займається Експортно-імпортний банк США 

(Ex-Im Bank), який щорічно надає близько 20% від  загальної суми своїх 

експортних кредитів підприємствам малого бізнесу. Він пропонує власну 

програму Working Capital Guarantee для залучення малими підприємствами 

додаткового капіталу на розвиток експорту. На відміну від АМБ Ексімбанк 

США не встановлює обмежень на суму кредиту. 

Ще одним варіантом експортної підтримки малого бізнесу є фінансування 

не самого підприємства, а закордонних покупців його продукції. Цим 

займається Ексімбанк США та Міністерство сільського господарства США 

(The US Department of Agriculture). 

Отже, досвід США показує, що державні гарантії є дієвим механізмом в 

підтримці малого бізнесу і можуть бути направлені на найрізноманітніші цілі. В 

той же час вони заощаджують державні кошти, оскільки урядова організація 

виступає тільки гарантом. Адміністрація малого бізнесу є єдиним 

спеціалізованим урядовим органом, що наділений достатніми ресурсами та 

повноваженнями, що дає їй змогу здійснювати управління системою 

інструментів державної фінансової підтримки. Таким чином, це спрощує 

порядок отримання малим бізнесом необхідної підтримки. 

Організації, подібні Адміністрації малого бізнесу, було створено також в 

інших країнах світу, зокрема, в Великобританії – Національне Агентство з 

обслуговування малого бізнесу (SBS), в Німеччині –  Генеральний Директорат 

малого і середнього бізнесу, ремісництва, послуг та вільних професій (DG VIII) 

при Федеральному Міністерстві економіки та технологій, в Японії – Агентство 

малого та середнього підприємництва (SMEA), в Угорщині - Національна Рада 

з розвитку підприємництва, в Польщі – Департамент ремісництва, малого та 

середнього підприємництва. 

Існують також успішні приклади реалізації державної фінансової політики 

без координування підтримки розвитку малого підприємництва єдиним 

урядовим утворенням. Це залежить від історичного розвитку країни. Функції 
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такої організації, як Адміністрація малого бізнесу можуть бути розділені між 

декількома державними структурами і успішно реалізуватися якщо в даній 

країні панують традиції добросовісного підприємництва. Так, у Великобританії, 

крім Національного Агентства по обслуговуванню малого бізнесу, в кожному 

відомстві є відповідальні за реалізацію стратегічних напрямків розвитку та 

підтримки малого та середнього бізнесу, а найбільш важливі питання регулярно 

розглядаються урядом Великобританії. Далі розглянемо досвід Європейського 

Союзу щодо реалізації фінансової політики підтримки розвитку малого 

підприємництва. 

Більше, ніж 20 мільйонів малих та середніх підприємств країн 

Європейського Союзу складають 99% бізнесу присутнього на його теренах [4]. 

В малому та середньому бізнесі зайнято 2/3 активного працюючого населення 

Європи. Саме малий бізнес є рушієм економічного зростання, інновацій та 

зайнятості в Європі. За даними Європейського інвестиційного банку тільки в 

2013 році 21,6 млн малих та середніх підприємств забезпечили робочими 

місцями 88,8 млн людей та створили майже 60% доданої вартості всього 

Європейського Союзу, тобто 3,7 трлн євро [94]. Основні принципи політики 

Європейського Союзу стосовно підтримки малого бізнесу вказані в Акті з 

питань малого бізнесу для Європи, прийнятому в 2008 році. Даний закон 

засвідчує центральну роль малих підприємств в економіці країн Європейського 

Союзу. В даному напрямку Європейська комісія, яку представляють як 

виконавчий орган ЄС, керується принципом «Think small first», тобто 

«Спочатку думай про малий» [4]. В 2011 році було представлено нову 

концепцію ставлення до малого бізнесу, суть якої полягає у зменшенні 

регуляторного тиску на малі підприємства. 

Створений при Європейській комісії Генеральний Директорат з 

підприємництва та промисловості в тому числі займається просуванням та 

розвитком малого та середнього бізнесу, зокрема надає підтримку державам- 

членам ЄС та їх регіонам для впровадження політики ЄС стосовно просування 

малого бізнесу та його вихід на міжнародні ринки. 

Європейський портал для малого бізнесу, створений Європейською 

комісією для забезпечення широкого он-лайн доступу до всієї інформації, що 

стосується підтримки малого бізнесу в Європі. З його допомогою підприємці 

можуть знайти джерела фінансування свого бізнесу, партнерів, тут 

висвітлюється інформація про всі тематичні заходи, що проводяться 

Європейською комісією та розміщені приклади вдалих історій застосування 

елементів підтримки малого бізнесу. В Європі державна фінансова політика 

підтримки малого підприємництва реалізується в основному за рахунок 

непрямого фінансування малого бізнесу за рахунок гарантування, проте в 

окремих випадках, можуть також надаватися і прямі державні гранти. 

Фінансування здійснюється опосередковано через структурні фонди 

Європейського союзу. Процедура фінансування здійснюється через таких 

фінансових посередників як банки та інші кредитні інституції або інвестиційні 

фонди (див. рис. 1). 

 



 

658 

 

Пряме 

Гранти Структурні фонди 

 

 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Способи фінансування підтримки малого підприємництва в 

країнах Європейського Союзу 

У країнах Європейського Союзу реалізується велика кількість програм 

підтримки малого бізнесу, серед яких варто виділити COSME та програми 

Європейського Союзу по мікрофінансуванню за участю Європейської  комісії, 

Європейського інвестиційного фонду та Європейського інвестиційного банку. 

Конкурентоспроможність малих та середніх підприємств (Competitiveness 

of Small and Medium-sized Enterprises - COSME) – програма розрахована на 

період з 2014 до 2020 року з запланованим бюджетом у 2,3 млрд євро. COSME є 

комплексною програмою орієнтованою на створення сприятливого середовища 

для ведення підприємницької діяльності, серед основних напрямів якої варто 

виокремити підтримку кредитування та гарантування малого бізнесу за 

посередництва місцевих фінансових інститутів, консультаційну підтримку 

стосовно особливостей ведення бізнесу в Європейському Союзі, підтримку 

освітніх програм з навичок ведення бізнесу. 

Під програмами Європейського Союзу з мікрофінансування маються на 

увазі позики до 25 000 євро для само зайнятих осіб та мікропідприємств. 

Європейський Союз безпосередньо не надає мікропозики підприємствам, але 

забезпечує гарантіями та позиками посередників, які кредитують малий бізнес 

для того, щоб зменшити ризики неплатежу. Посередниками (провайдерами 

мікропозик) можуть бути банки, небанківські фінансові установи 

мікрофінансування та неприбуткові організації мікрокредитування [4]. 

Європейське прогресивне мікрофінансування (European Progress 

Microfinance Facility) - програма запущена у 2010 році та являє собою 

мікропозики для осіб, які втратили роботу і бажають розпочати власний бізнес, 

або для підприємців, які мають намір розширити власний бізнес, але не мають 

змоги отримати стандартний банківський кредит. 

Програма Об’єднані європейські ресурси для малих та середніх 

підприємств (Joint European Resources for Micro to Medium-sized Enterprises – 

JEREMIE) є ініціативою Європейської комісії, спільно із Європейським 

інвестиційним фондом створена для того, щоб покращити  доступ до 

фінансування для малих та середніх підприємств через Європейський фонд 

регіонального розвитку (European Regional Development Fund). Внески з даного 

Фінансування малого підприємництва в ЄС 
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фонду розподіляються між кредитними, гарантійними фондами чи фондами 

венчурного капіталу для інвестування в підприємства. Доходи від таких 

підприємств реінвестуються у підприємства. Таким чином, кошти можуть бути 

повторно використані декілька разів та збільшують позитивний ефект 

державних ресурсів наданих на розвиток малого та середнього бізнесу. 

Європейський інвестиційний фонд (European Investment Fund) здійснює 

інвестування власними ресурсами на: 

- інструменти венчурного капіталу – капітальні інвестиції в фонди 

венчурного капіталу та бізнес-інкубатори, що підтримують новостворені та 

технологічно орієнтовані малі підприємства; 

- гарантії – забезпечення гарантіями фінансових установ-кредиторів 

малого бізнесу [3]. 

В Росії, як і в Україні, доступність банківського фінансування для малих 

підприємств є недостатньою, тому на перший план виходять інструменти 

державної підтримки. Уряд Російської Федерації активно займається 

формуванням сприятливого бізнес середовища для розвитку малого 

підприємництва. Так, з 2008 року по 2012 рік загальна  кількість малих та 

середніх підприємств в Росії зросла на 7% і досягла 4,4 млн суб’єктів 

підприємництва. Загальний товарооборот, що забезпечується сектором малого 

та середнього підприємництва в Російській Федерації, також зріс починаючи з 

посткризового 2009 року і в 2012 році досяг 885  млрд євро. Державна політика 

підтримки малого підприємництва проводиться в основному через 

удосконалення законодавчої бази та через пряму фінансову підтримку. 

Нормативно-правовою основою державної підтримки малого підприємництва 

РФ є Федеральний закон «Про розвиток малого та середнього підприємництва в 

Російській Федерації» від 24 липня 2007 року, а суб’єкти Російської Федерації 

розробляють власні нормативно- правові акти керуючись нормами 

вищезазначеного закону. 

Державна підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва в 

Росії базується на федеральних, регіональних та муніципальних программах 

розвитку. Відомчим органом відповідальним за реалізацію державної 

фінансової політики підтримки є Міністерство економічного розвитку 

Російської Федерації. Реалізація підтримки здійснюється через фонди 

підтримки малого підприємництва, фонди поручительства, фонди 

мікрофінансування, центри субконтрактації, центри підтримки експорту, які 

стали особливо актуальними зі вступом Російської Федерації до Світової 

організації торгівлі у 2012 році та відкриттям російського ринку для зарубіжних 

компаній. 

Відповідно до вищезазначеного закону в Росії існують наступні форми 

державної підтримки малого підприємництва: фінансова; майнова; 

консультаційна; інформаційна; підтримка в області підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників, зайнятих в малому підприємництві; 

підтримка в сфері інновацій, промислового виробництва, ремісництва; 

підтримка підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; 

підтримка малих сільськогосподарських підприємств. 
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Основним видом фінансової підтримки є кредитна підтримка, яка 

здійснюється за рахунок державних коштів через Федеральний фонд підтримки 

малого підприємництва, а також через російську державну корпорацію «Банк 

розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» у складі якої 

діє МСП Банк, що спеціалізується на фінансуванні малого та середнього 

підприємництва. 

МСП Банк реалізує цілі Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва, зокрема, серед пріоритетних можна виділити: збільшення 

об’ємів фінансування неторговельних підприємств, сприяння розвитку нових 

способів фінансування МСП, а саме лізингу, факторингу та мікрофінансування. 

За весь період реалізації державної програми (з 2004 року) банком було надано 

фінансування 49 тис. суб’єктам МСП на суму 479 млрд руб. Середня ставка по 

кредиту для МСП по програмі складає 12,7%, в той час як середня ставка на 

ринку сягає 15-17%. 

В рамках Загальнодержавної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва актуальним для України є досвід запровадження 

спеціалізованого банку для кредитування виключно малих суб’єктів 

господарювання за доступними ставками не вище 8% із можливістю 

запровадження додаткових фінансових інструментів підтримки. 

Висновок. Отже, проаналізувавши реалізацію державної фінансової 

політики підтримки малого підприємництва в США, Європейському Союзі та 

Росії, визначено, що в сфері підтримки розвитку малого підприємництва 

застосовуються як інструменти прямого фінансування, що притаманні зокрема 

Російській Федерації, так і інструменти непрямої фінансової підтримки, які 

показали свою результативність в Сполучених Штатах Америки та 

Європейському Союзі. Особливістю фінансової підтримки в європейських 

країнах є розгалужене фінансування за рахунок різноманітних європейських 

інституцій та розроблених ними програм. 

Забезпечення реалізації ефективної державної фінансової політики по 

підтримці малого підприємництва – це тривалий і фінансово затратний процес. 

Вивчення використовуваних в інших країнах моделей та форм фінансової 

підтримки малих підприємств дозволить Україні значно покращити власну 

систему підтримки малого підприємництва та створити основи для формування 

конкурентоспроможної економіки. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗМІЦНЕННІ СТРАТЕГІЧНОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті відображено сучасні економічні погляди вітчизняних та зарубіжних 

авторів на проблеми формування товарного  асортименту підприємства. 

Визначено основні частини процесу розробки стратегічного асортименту та 

уточнено фактори впливу на перспективи розвитку товарообороту 

підприємства. 

Ключові слова:  асортимент, продуктова лінія, товарна лінія, товарний 

портфель, товарооборот, конкурентоспроможність товару.  

Основою для забезпечення сталого економічного розвитку підприємства є 

його стратегічна стійкість. Тож особливо актуальними на сьогодні є питання її 

формування, збереження і зміцнення. Досвід свідчить, що підприємства, які 

займаються бізнесом у динамічному оточенні, повинні постійно рости, щоб 

вижити. Тому постає питання про правильний вибір стратегії росту, який би 

зміцнював стійкість підприємства. Ріст є привабливою стратегією з низки 

причин. Зокрема, можна спостерігати, що зростаючий потік доходів створює 

запас ресурсів, який можна використати для вирішення проблеми чи 

стратегічного маневру. Підприємство, що зростає, має більшу ймовірність 

отримати фінансову підтримку у випадку загрози банкрутства. Зростаюче 

підприємство – більш привабливе для інвесторів. На нашу думку, серед відомих 

стратегій росту, уваги заслуговує диверсифікація. Як показав аналіз праць 

науковців О.В. Ареф’євої, С.П. Бараненка, Д.М. Городянської, А.В. Кучерявого, 

Н.В. Ляснікова, Р.А. Фатхутдінова, В.В Шеметова та ін. [1, 2, 12, 13], які 

досліджували окремі аспекти стратегічної стійкості підприємства, потрібні 

подальші дослідження можливостей її зміцнення. Зокрема, належної уваги не 

приділено ролі диверсифікації у зміцненні стратегічної стійкості підприємства. 

Диверсифікаційний ріст сприяє зростанню капіталізації компанії, підвищенню 

її ринкової вартості. 

Стратегічну стійкість ми трактуємо як стабільну життєздатність 

підприємства при всяких змінах зовнішніх і внутрішніх умов. Це свого роду 

„іммунітет” підприємства, який забезпечує йому певний запас міцності. 

Досягнення підприємством стратегічної стійкості на тривалих часових 

горизонтах сприяє тому, що стійке підприємство гідно переносить 

навантаження (зовнішні, внутрішні), адаптується швидко до змін і при цьому 

зберігає чи навіть покращує свої функціональні параметри. У сучасних 

динамічних умовах господарювання підприємству, щоб залишатися стійким і 

ефективно пристосовуватися до швидких змін цих умов, потрібно постійно 

розвиватися. Розвиваючись підприємство може обирати інтеграційні або 

http://ec.europa.eu/growth/smes/
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диверсифікаційні стратегії росту. На початку дослідження, вважаємо, слід 

визначитися з термінологією і провести чітке розмежування між вертикальною 

інтеграцією й диверсифікацією. Справа в тім, що у вітчизняній науковій 

літературі (особливо зі стратегічного менеджменту) часто можна зустріти 

змішаний термін „вертикальна диверсифікація”. Вертикальна інтеграція змінює 

межі підприємства, але не змінює характер продукції та життєвий цикл товару. 

У той же час диверсифікація зводиться до виробництва більше ніж одного виду 

продукції, кожен з яких має різне призначення і послідовність технологічних 

операцій. А.Я. Бутиркін дає таке визначення диверсифікації: „Диверсифікація – 

це розповсюдження господарської діяльності на нові сфери, розширення 

асортименту продуктів, географічної сфери діяльності” [4, с.56]. В останньому 

випадку диверсифікацію здійснюють за територіальною ознакою і це практично 

синонімічно горизонтальній інтеграції, якщо вона покликана об’єднати 

підприємства різних регіонів. Відповідно до наведеного визначення подібні 

трактування знаходимо в працях інших науковців, згідно з якими 

диверсифікацію розрізняють: - конгломератну (багатогалузеву) [4, 7, 10]. Вона 

представляє собою поповнення асортименту товарами, які не мають ніякого 

відношення до технології, яку застосовує компанія, а також до її товарів та 

ринків збуту. Наприклад, взуттєва фабрика розпочинає виробництво іграшок. 

Такий вид диверсифікації потребує найбільших фінансових витрат і під силу 

тільки великим підприємствам; - концентричну (центровану, вертикальну) [4, 7, 

9]. Це поповнення номенклатури виробами, які з технічних та маркетингових 

позицій подібні на товари організації. При цьому можна використати 

спеціалізовану систему розподілу. Основа мета полягає в тому, щоб домогтися 

ефекту синергії та розширити потенційний ринок організації. Наприклад, 

виробник тракторів може додатково випускати комбайни; - горизонтальну [2, 4, 

6, 7, 9, 10]. Цей вид диверсифікації представляє собою поповнення власного 

асортименту товарами, які ніяким чином не пов'язані з тими, що вже 

виробляються, але можуть викликати зацікавленість споживачів сектора ринку, 

який освоєно компанією. Ця диверсифікація передбачає вихід у нові сфери 

бізнесу, які пов’язані із задоволенням потреб існуючих споживачів фірми. 

Наприклад, проникнення пивоварних компаній у сферу виготовлення та збуту 

безалкогольних напоїв. У цьому випадку відбувається розширення спектру 

продуктів, які пропонують споживачам. Інший приклад: входження 

туристичного агентства в готельний бізнес. При цьому діяльність від продажу 

путівок розширюють до забезпечення відпочинку для туристів (націленість на 

один і той самий ринок). До горизонтальної диверсифікації відносять також 

диверсифікацію ринків (географічне розширення) шляхом горизонтального 

злиття чи поглинання фірм з метою експансії на нові ринки. Активно такі 

об’єднання відбуваються у банківській сфері, причому вони спрямовані як на 

розширення банківських послуг, так і на географічне розширення. На практиці 

підприємство може обирати змішану стратегію, яка проявляється в 

комбінуванні горизонтальної, концентричної, конгломератної 

диверсифікованості. Кожен з різновидів стратегії диверсифікації має свою 

специфіку, плюси і мінуси, рекомендації до застосування підприємствами. У 
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межах даного дослідження ми цих питань поглиблено розглядати не будемо, а 

дамо узагальнену характеристику диверсифікаційного росту як такого. 

Диверсифікацію прийнято поділяти на пов’язану (споріднену) і непов’язану [4, 

с. 56; 6, с. 24]. Реалізація стратегії пов’язаної диверсифікації означає входження 

підприємства в близькі (суміжні) галузі: нафтові компанії починають займатися 

добуванням газу; агропромислові корпорації, як правило, успішно 

функціонують на молочному і м’ясному напрямках тваринництва, хлібопекарня 

починає виготовляти крекери та солоні палички. Непов’язана диверсифікація – 

це охоплення таких напрямків діяльності, які не мають прямого 

безпосереднього зв’язку з основною діяльністю підприємства. За своєю суттю 

відповідає конгломератній диверсифікації. Прикладами непов’язаної 

диверсифікації можуть бути: залізодорожні перевезення, добування нафти і 

газу (корпорація Union Pacific); автомобілебудування й модельний бізнес (з 

1999 р. італійська автомобільна фірма „Фіат”); виробництво фарби для волосся 

і м'яких елітних меблів (київська фірма „Екмі”). Основною перевагою стратегії 

непов'язаної диверсифікації є те, що у фірми зменшується ризик від діяльності 

на одному цільовому ринку, який може скоротитися, і підвищуються 

можливості щодо маневрування інвестиціями в межах портфеля бізнесу. Якщо 

досліджувати питання диверсифікації більш широко, то, як зазначає Н.В. 

Бутенко, вона може торкатися таких аспектів [3]: • продуктів (продукції); • 

пунктів продажу продуктів фірми; • засобів фінансування; • технологій; • баз 

НД і ДКР. Проте основними напрямками диверсифікації підприємства в 

стратегічному контексті його бізнесу є диверсифікація продукції та 

диверсифікація ринку. Диверсифікація продукції полягає у впровадженні нових 

або таких виробів, які виробляються на основі застосування нових, раніше не 

використовуваних підприємством, технологій. Диверсифікація ринку полягає у 

входженні підприємства на нові ринки або на нові сегменти того ринку, на 

якому воно досі діяло. Аналіз праць науковців [1, 10, 11] щодо причин, які 

спонукають підприємства застосовувати стратегії диверсифікації, дав нам змогу 

синтезувати такі з них (див. рис.1) Для того щоб диверсифікація була 

ефективною, М.Д. Корінько рекомендує підтримувати її базові принципи, 

зокрема визначення мети процесу диверсифікації, необхідність передусім 

захищати вже отриманий і сформований капітал, а лише потім розробляти 

шляхи його збільшення та розвитку, врахування міжелементних зв'язків 

системи, їхніх особливостей і взаємодії, узгодження напряму диверсифікації з 

потребами ринку, доцільність технологічної сумісності та спадкоємності, 

максимальне використання наявних трудових ресурсів на виробництві [8, 

с.138]. Науковці пропонують використовувати такі групи методів 

диверсифікації [2, 6]: 1) внутрішнє зростання (диверсифікація діяльності в 

межах одного підприємства). Передбачає диверсифікацію існуючого 

підприємства за рахунок використання наявних і залучених ресурсів. На 

підприємстві існують різні можливості внутрішньої диверсифікації: створення 

продукції, подібної до існуючої; створення зовсім нової продукції; 

диверсифікація ринків; диверсифікація технологій. Головною причиною 

внутрішньої диверсифікації компанії стає надлишок ресурсів, які можна 
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використати у виробництві нової продукції або продукції, яка випускалася, за 

більш ефективною технологією для отримання додаткового прибутку. Мета 

внутрішньої диверсифікації полягає у створенні основи для забезпечення 

збереження підприємства у майбутньому; 2) зовнішнє зростання 

(диверсифікація через злиття та поглинання). Передбачає об'єднання 

підприємств. До переваг цієї групи методів диверсифікації необхідно віднести 

наявність у підприємств, з якими планується злиття чи поглинання, 

відпрацьованих технологій, функціональних зв'язків із постачальниками, 

налагоджених каналів збуту, високого рівня попиту на продукцію компанії, 

кваліфікованості персоналу, а також популярності продукції, що значно 

зменшує обсяг додаткових інвестицій. 

Недоречним, вважаємо, віднесення автором до стратегічних мотивів 

диверсифікації „поглинання і злиття підприємств” (див. табл. 1). Це лише 

спосіб диверсифікації. А.Я. Бутиркін зазначає, що головною метою 

диверсифікації є збільшення прибутку і зменшення ризиків за рахунок ведення 

діяльності в кількох галузях, які можуть відрізнятися циклічністю (у той час, як 

одні галузі переживають спад, інші – піднесення) [4, с. 56]. Опрацювання праць 

науковців [2, 3, 4, 11] дало нам змогу систематизувати такі позитивні наслідки 

застосування підприємством диверсифікаційної стратегії росту: - більша 

стійкість у конкурентній боротьбі; - зменшення ризику збитків від 

кон’юнктурних, структурних і циклічних коливань; - створює передумови для 

стабілізації доходів; - збереження тенденцій та прискорення темпів розвитку 

підприємства; - створення конкурентних переваг; - економія багатоцільового 

спільного використання виробничих потужностей підприємства; - зниження 

витрат завдяки концентрації збутових ланцюгів: товари і послуги продають 

через одну мережу; - значний резерв економії – внутріфірмовий трансфер 

інформації, знань, технічного і управлінського досвіду від одних виробників до 

інших, багатостороння підготовка працівників, краще використання 

матеріальних і нематеріальних ресурсів; - збільшення рентабельності; - 

можливість зниження податків. Аналізуючи ці ефекти від впровадження 

підприємством диверсифікаційного росту, можна зробити висновок, що 

синергія, яка дає зниження витрат, стабілізація доходів, ріст прибутку і 

рентабельності забезпечуватимуть зміцнення стратегічної стійкості 

підприємства. Адже внаслідок цих позитивних ефектів зростатиме капіталізація 

прибутку, підвищуватиметься ринкова вартість підприємства, що є основною 

метою управління забезпеченням стійкості. Застосовуючи диверсифікаційний 

ріст, слід пам’ятати і про певні застереження: ризиковано застосовувати 

горизонтальну пов’язану диверсифікацію, якщо є можливості зменшення 

цільового ринку підприємства [1]; розосередженість коштів і ресурсів фірми 

між різними сферами її діяльності потребує чіткого визначення тих сфер, в яких 

її конкурентні переваги є найкращими [4].  

Таким чином, у сучасних умовах господарювання, яким притаманний 

динамізм, диверсифікація є привабливим шляхом для інвестування капіталу 

підприємства та зменшення рівня ризику, особливо, якщо подальша експансія в 

основних сферах діяльності є обмеженою. Диверсифікаційний ріст відіграє 
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неабияку роль у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства. Він сприяє 

стабілізації його доходів, посиленню конкурентних позицій, підвищенню 

прибутку й рентабельності, що є вагомим чинником зростання капіталізації, 

збільшення ринкової вартості підприємства. Проведена систематизація причин 

диверсифікаційної діяльності та ефектів її застосування сприятиме 

поглибленню розуміння вагомості її ролі для перспектив стабільного розвитку 

організації, забезпечення і зміцнення її стратегічної стійкості. Напрямки 

подальших досліджень – тенденції диверсифікаційного розвитку вітчизняних 

підприємств у сучасних умовах господарювання. 
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ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Розкрито роль і значення кризових явищ на прийняття управлінських рішень 

суб’єктів господарювання. Обґрунтовано, що кризові явища можуть служити 

певним орієнтиром для врахування умов, які є загрозливими для підприємства, а 

також їх можна використати для побудови системи стратегічної 

захищеності підприємства. Запропоновано джерела та канали надходження 

інформації для формування елементів системи стратегічної захищеності 

підприємства. 

Ключові слова:  стратегічна захищеність підприємства, безпека, криза, 

кризові явища, управлінські рішення, стратегічний менеджмент, 

неплатоспроможність, банкрутство, санація.  

Події економічного характеру в сучасному світі беззаперечно доводять, що 

економічні кризові явища стали перманентними практично для більшості 

суб’єктів господарювання. Фінансово-економічна криза 2008 року і 

посткризовий стан, який для багатьох країн ще не завершився і до сьогодні, 

свідчать, що кризові явища постійно супроводжують діяльність підприємств, 

тому їм потрібно постійно це враховувати у своїй господарській діяльності. 

Кризові явища, які впливають на підприємство, дуже різні з погляду рівня їх 

прояву, тобто вони проявляються на різних рівнях впливу – від глобального до 

локального. Тому потрібно розробляти нові механізми реалізації таких 

управлінських рішень, які б дозволяли враховувати вплив криз, які несуть 

потенційні загрози, на діяльність підприємств. У стратегічному вимірі 

управлінська діяльність не повинна витрачати окремо значні ресурси для 

подолання впливу негативних явищ. Це, своєю чергою, може негативно 

позначитися на функціонуванні підприємства. Способи забезпечити врахування 

негативних явищ, насамперед кризових, які можуть проявитися у майбутньому, 

повинні бути частиною теперішньої системи менеджменту підприємства. Це 

може знайти своє розв’язання за умови розроблення системи стратегічної 

захищеності підприємства. Розуміння того, що треба цілком по-новому 

підходити до того, як майбутня перспектива може змінити горизонти діяльності 

підприємства, означає, що не можна для цього застосовувати звичне 

прогнозування. У майбутньому можуть з’явитися цілком нові виклики, але 

глибоке розуміння такого явища, як кризи, їх суті, умов прояву та динаміки 

розвитку означає, що можна певною мірою змоделювати, які перспективи 

чекають на підприємство в умовах заданого кризовим явищем розвитку подій. 

Власне розроблення системи стратегічної захищеності передбачає, що 

неконтрольованих ситуацій, викликаних раптовим і швидким наближенням і 

проявом кризової ситуації, не повинно бути взагалі, бо система менеджменту 

буде побудована так, що дозволить оперувати достатнім відрізком часу для 

усунення будь-яких негативних явищ, а головне, цей процес буде частиною 

управлінської діяльності і не потребуватиме відведення для цього окремих 
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ресурсів. Разом з тим кризові явища, які виникають сьогодні, мали також своє 

підґрунтя у минулому, тому дослідження передумов і механізмів їх появи 

дозволить принаймні зрозуміти, як потрібно до них підготуватись і якого 

механізму їх прояву можна очікувати. Звичайно, що в майбутньому можуть 

з’явитись цілком нові типи загроз, які спровокують кризові ситуації у цілком 

нових сферах, яких, можливо, нині ще навіть не існує. Але розуміння причині 

механізмів їх прояву сьогодні допоможе оцінювати зміни, викликані проявами 

нових криз у майбутньому і мати заздалегідь розроблену управлінську систему 

для реагування на такі дії, тобто систему стратегічної захищеності. У науковій 

літературі власне ще немає запропонованого цілісного підходу до розроблення 

системи стратегічної захищеності, також немає чітких параметрів, які б 

дозволяли оцінити її, тому власне можливість використати прояви кризових 

ситуацій для визначення параметрів такої системи і є метою статті. Як вже 

зазначалось вище, кризові явища можуть слугувати свідченням того, яких типів 

кризових явищ можна очікувати підприємству і як вони можуть не просто 

впливати на господарську діяльності суб’єкта підприємництва, але й визначати 

її траєкторію. Тобто розуміння причин появи криз може стати джерелом цінної 

інформації, яка дозволить фірмі завчасно змінити обрані стратегічні цілі і 

випередити настання кризової ситуації. Система стратегічної захищеності 

фактично передбачає, що в кожен момент часу система управлінської 

діяльності фірми забезпечує відповідний рівень захисту для всіх систем її 

функціонування. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository 

http://ena.lp.edu.ua 208 Фактично кризові явища тут можна використати для 

того, щоб визначити сфери появи можливих загроз у майбутньому, оскільки 

кризи є явищем дуже поширеним сьогодні в світі, але за своєю природою вони 

не є однотипними, а мають дуже різноманітний характер. Проблематичність 

визначення впливу кризових явищ полягає в тому, що вони зароджуються на 

різних рівнях. За ознакою місця їх зародження кризові явища можна 

класифікувати так: – загальносвітові, тобто такі, які виникають в світовому 

масштабі і впливають практично на всі країни; – регіональні, тобто такі, які 

можуть виникнути у певному регіоні світу і охопити лише декілька країн; – 

внутрішньодержавні, тобто такі, які є лише в конкретній державі; – локальні, 

тобто такі, які виникають всередині держави на певній території, в певній галузі 

чи на певному підприємстві. Значною проблемою у можливості використання 

кризової ситуації як джерела інформації про потенційні загрози в майбутньому 

є те, що всі рівні, перелічені вище, взаємопов’язані. Тобто кожен вищий рівень 

тісно пов’язаний з попереднім і існує певна ієрархічність, яка означає, що 

кожен наступний щабель охоплює і той, який перебуває на нижчому рівні. Це 

створює проблему можливості оцінити ризики кризового явища, а також 

визначити, як саме він впливає на підприємство. Якщо розглядати економіку 

світу у глобальному вимірі, то вона несе свої загрози – це загрози світового 

масштабу [10]. Вони стосуються геостратегічних питань, але для України вони 

є особливо важливими з огляду на її геополітичне положення. Нещодавні 

проблеми в економічних відносинах з РФ свідчать про те, наскільки такі 

твердження актуальні і важливі. Загрози, які виникають на такому рівні – це 
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вже загрози для самої держави як суб’єкта світової спільноти, і найчастіше 

окрема держава не може вплинути на таку ситуацію, тобто для неї це зовнішній 

фактор впливу. Звичайно, що напружені відносини з економічними партнерами 

країни загалом відображаються на економічному стані як всередині самої 

країни, так і на господарській діяльності конкретних суб’єктів господарювання 

(наприклад, проблеми ціноутворення в сфері закупівлі та постачання 

природного газу між Україною та РФ у 2009–2010 рр.). Якщо розглядати прояв 

економічних криз, спричинених неефективною чи помилковою економічною 

політикою всередині держави, то це вже є таким фактором, на який держава має 

вплив, а підприємства – ні. Тобто для них це знову є фактором зовнішнього 

середовища, на який вони неспроможні вплинути і повинні пристосуватись до 

такої ситуації. На жаль, в Україні власне непрофесійні державні рішення щодо 

регулювання і впливу на суб’єктів господарської діяльності часто є для них 

загрозою, яку створює сама держава в особі державних органів (наприклад, 

прийняття і часті зміни Податкового кодексу). До основних можливих загроз у 

економічній сфері належать: неефективність системи державного регулювання 

економічних відносин, наявність структурних диспропорцій, монополізму 

виробників, перешкод встановленню ринкових відносин, невирішеність 

проблеми ресурсної, фінансової та технологічної залежності національної 

економіки від інших країн, економічна ізоляція України від світової 

економічної системи, неконтрольований відплив за межі України 

інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів, криміналізація 

суспільства, діяльність тіньових структур [2]. Усі перелічені вище загрози 

лежать в площині діяльності відповідних державних органів, тобто такі загрози, 

які при тривалому їх збереженні можуть проявитись у вигляді криз, цілком і 

повністю є компетенцією держави. І саме від неї залежить, наскільки рівень 

таких загроз для суб’єктів господарювання знизиться чи зросте. Дуже 

важливим фактором, який визначає успішність функціонування підприємства, є 

його власне внутрішнє середовище, оскільки саме воно, насамперед кадри, 

технології тощо здатні стати тією силою, яка руйнує підприємство зсередини. 

Тобто кризові ситуації всередині підприємства здатні так само сильно вплинути 

на його функціонування, але знову ж таки у підприємства є найбільше власних 

важелів, щоб розв’язати проблему цього кризового явища. Залежно від того, 

скільки часу для подолання негативних впливів має підприємство до 

досягнення критичної точки, можна говорити про силу впливу кризового 

явища. Сьогодні значно розробленою в теоретичному аспекті є наукова 

література, яка стосується розроблення системи менеджменту для вирішення 

проблем боротьби з кризовими явищами, тобто антикризовий менеджмент. 

Проте на практиці часто антикризові заходи рідко є настільки дієвими, як про 

це свідчать результати теоретичних досліджень. Для глибшого розуміння, на 

чому має ґрунтуватися система стратегічної захищеності з врахуванням такого 

явища, як криза, варто проаналізувати, що таке криза на підприємстві. Загальні 

характеристики настання кризи можна охарактеризувати так: – неминучість 

настання кризи; – раптовість кризових явищ; – жорсткий ліміт часу для 

прийняття рішень; – дефіцит потрібної інформації; – величезне психологічне 
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навантаження на людей, які борються з кризою [1]. Проте, якщо підприємство 

потрапило у кризову ситуацію, то воно зазвичай має дуже мало часу для її 

виправлення. Це означає, що управлінські рішення повинні прийматись дуже 

швидко і в дуже стислі терміни. Для розроблення ефективної антикризової 

політики повинні бути залучені найкращі кадри – найчастіше власне так і 

робиться на підприємстві. Проте, якщо підприємство вже перебуває у стані 

кризи, то це означає, що саме управлінські кадри найперше припустилися 

помилок. Тому що будь-яка криза не починається раптово, і за перших її 

проявів вже мав би бути відкоригований менеджмент на підприємстві. Автор С. 

А. Бурий наголошує на тому, що антикризове управління повинне діяти на 

підприємстві постійно і вводитись у дію при перших симптомах кризи. Тобто 

кожна підсистема функціонування підприємства повинна мати свій комплекс 

антикризових заходів, які будуть вводитись за першої необхідності [1]. Але 

вважаємо, що зміна управлінської діяльності при перших симптомах кризи – це 

вже запізно. Можливо, з одного боку, немає нагальної потреби передбачати всі 

можливі негативні зміни і постійно до них готуватись. Це можна пояснити тим, 

що кожна додаткова управлінська операція, окрім вигод, які вона нам 

забезпечить, має також і витрати і щось коштує для підприємства. З іншого 

боку, впровадження миттєво якихось нових заходів на підприємстві означає, що 

до них треба адаптуватись насамперед керівництву, яке займається реалізацією 

управлінських функцій. А в ситуації, коли нові завдання пов’язані з суттєвим 

ризиком і загрозою того, що у випадку невдачі це поставить на порядок денний 

питання про діяльність підприємства як господарської одиниці взагалі, 

безсумнівно, стає зрозумілим, що у традиційному вигляді антикризове 

управління не є найефективнішим і найдієвішим способом зберегти 

підприємство від економічних невдач. Антикризове управління – це система 

постійних системних дій менеджерів, спрямованих на всі елементи організації з 

метою швидкого і вчасного реагування на можливі зовнішні та внутрішні 

загрози ефективному функціонуванню чи розвитку організації [1]. Тобто це 

означає, що в антикризовому управлінні по кожній розглядуваній підсистемі 

під час кризи повинні впроваджуватись нові заходи. Якщо ж розглядати 

систему стратегічної захищеності, то тут повинен бути наперед заданим вектор 

зміни діяльності, який не буде означати в принципі впровадження чогось 

нового раптово і різко – система стратегічної захищеності означає, що такі 

заходи вже давно розроблені і вони є частиною стратегічних аспектів 

управлінської діяльності, які реалізуються поступово і заздалегідь. Виходячи з 

запропонованих класифікацій видів криз, їх можна поділити так: – залежно від 

рівня виникнення: світові (глобальні), державні, регіональні, міжгалузеві, 

галузеві; – за сферою виникнення: економічні, соціальні, політичні, 

демографічні, організаційні, технологічні, природно-екологічні; – залежно від 

можливості прогнозування: передбачувані (закономірні) та несподівані; – за 

рівнем системності: системні та елементні; – за терміном протікання: 

короткочасні та затяжні; – за характером прояву: явні та латентні (приховані) 

[2,3,6]. За поданою класифікацією автори стверджують, що кризи бувають, 

наприклад, передбачуваними чи несподіваними, тобто це означає, що вони 
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можуть бути очікуваними чи неочікуваними. Проте будь-яка криза має 

спочатку завжди свої симптоми. Вона не може настати раптово і з’явитись 

нізвідки. Для того, щоб криза, прихід якої передбачається, не стала 

несподіванкою, її треба наперед передбачити. Система стратегічної 

захищеності повинна передбачати можливості врахування майбутніх змін, які 

можуть викликати у майбутньому кризи, що впливатимуть на суб’єктів 

господарювання. Сама по собі кризова ситуація, яка призводить до кризи (чи 

може до неї призвести), означає, що насамперед підприємство не було готове 

до приходу кризи, а не вона настала раптово. Тобто цей відрізок часу, який 

існує до настання кризи і той, який означає прихід кризи, можна трактувати 

порізному – з двох сторін. Тобто в одному випадку можна стверджувати, що 

криза настала спонтанно і дуже швидко, заставши підприємство зненацька. З 

іншого боку – процес підготовки фірми до сприйняття кризової ситуації як 

протилежний – теж може бути швидким, а може бути повільним. Якщо ці два 

процеси розпочинаються приблизно одночасно, то на швидкість процесу 

поширення кризи підприємство зазвичай не може вплинути, але на швидкість 

власних приготувань до відповіді – може і це цілком в його компетенції. Без 

сумніву, можна стверджувати, що рівень протидії організації кризовому явищу 

залежить від компетенції ключових керівних кадрів. У науковій літературі 

можна зустріти навіть таку класифікацію видів криз [1], яка стосується трьох 

сфер їх виникнення і які можна інтерпретувати як кризу внутрішнього 

середовища, кризу зовнішнього середовища та кризу зовнішнього середовища, 

викликану несприйняттям працівниками зовнішніх раптових змін. Тобто вони 

по-іншому з погляду психології це сприймають, тому їм важко за необхідності 

переналаштуватись на нові погляди і бачення, і це теж може стати причиною 

кризи. Можна припустити, що саме такого роду криза охопила Україну на 

початку 90-х років ХХ століття. Тобто значна проблема була в кадрах, які 

просто не могли по-іншому мислити і швидко пристосуватись до нових умов 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Це все ще раз доводить, що 

проблема ефективного кадрового потенціалу є дуже важливою для тривалого і 

успішного розвитку організації. Саме від його вміння приймати нетрадиційні 

рішення ще до настання кризового моменту і вміння подивитись вперед по-

новому, творчо дозволяє підприємству уникнути настання кризової ситуації, 

причому зробити це без різких потрясінь. Найчастіше як успішний варіант 

попередження кризового явища пропонується провести комплексний аналіз чи 

дослідження і визначити настання того моменту, коли розпочнеться 

безпосередній вплив кризи на підприємство. Хоча в цьому випадку напрям 

досліджень буде спрямований від сьогодення у майбутнє. Тобто підприємець 

очікуватиме стандартної ситуації, яка вже була чи точно описана і визначена. 

Фактично прийняття рішень у такому випадку ґрунтується на прогнозуванні: 

від сьогодні до майбутнього. Стратегічна захищеність, навпаки, передбачає, що 

не можна розраховувати на успіх, якщо прогнозування кризового явища буде 

базуватись лише на прогнозі. Ніхто не може бути впевненим у тому, що 

тенденція, а прогноз, власне кажучи, може бути адекватним інструментом 

оцінювання, якщо він окреслює певну тенденцію і знаходиться в межах її 
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нормального відхилення, збережеться у майбутньому такою самою, якою вона є 

сьогодні. Перевага системи стратегічної захищеності полягає в тому, що фірма 

повинна сьогодні зрозуміти і відчути, що може змінитись до завтра і на 

перспективу, які це може принести виклики і як в процесі діяльності 

перебудувати менеджмент так, щоб безболісно і з найменшими негативними 

коливаннями у господарській діяльності продовжувати функціонувати так, щоб 

мати позитивні результати діяльності. Таке вміння насамперед визначається 

вміннями і бажаннями керівного складу суб’єкта господарювання дивитись на 

навколишнє середовище і оцінювати його по-новому. В умовах щораз 

нестабільнішого зовнішнього середовища, в якому доводиться сьогодні 

працювати підприємствам, для успішної діяльності фірми на ринку недостатньо 

просто впроваджувати у періоди кризових ситуацій певні розроблені наперед 

заходи, які б допомогли усунути негативний вплив. Важливо сьогодні вміти 

оцінити ті загрози, які здатні нам створити майбутні кризові ситуації, а також 

оцінити те, наскільки ми зможемо адекватно відреагувати на такі загрози. 

Тобто сьогодні керівний персонал підприємства повинен набагато глибше 

аналізувати поточний стан економічного середовища, вивчати причини, які 

можуть спровокувати кризові явища, а потім і кризи, досліджувати умови, в 

яких функціонує сьогодні їхнє підприємство, досліджувати ті сфери, в яких 

найімовірніше можуть трапитись кардинальні зрушення чи зміни, які матимуть 

великий вплив у майбутньому. Для розуміння глибини і прояву кризових 

ситуацій варто зазначити, що найчастіше причинами криз є: – нездатність 

урядів подолати “перегрів економіки”; – відсутність своєчасних структурних 

реформ; – наявність торговельного дефіциту і фіктивного капіталу на ринках 

капітальних активів; – одностороння політика лібералізації руху капіталу в 

інтересах кола конкретних осіб; – необґрунтовані зовнішні запозичення; – 

штучна політика стабілізації валютного курсу; – слабкий контроль за 

банківською системою та фінансовим ринком [5]. Власне досвід фінансово-

економічних криз, які мали найбільш негативний вплив на економічну 

ситуацію в Україні за останні 15 років, свідчить, що причинами криз була хоча 

б одна з наведених вище. Якщо припустити, що типів криз не надто багато, і з 

певною частотою, просто деякою мірою модифіковані, вони все-таки 

повторюються, тому вивчення глибинних причин проявів кризових ситуацій 

може бути дуже корисним інструментом для забезпечення на відповідному 

рівні захищеності від негативних коливань суб’єкта господарювання.  

У статті охарактеризовано вплив криз на функціонування підприємства. 

Розкрито алгоритм використання антикризового менеджменту та обґрунтовано 

перспективи застосування стратегічної захищеності підприємства для 

забезпечення ефективного рівня розвитку і можливості беззбиткового 

функціонування. Наведено огляд відмінностей між застосуванням 

антикризового менеджменту та стратегічною захищеністю як новий напрям 

стратегічного управління на підприємстві. Розкрито роль дослідження кризових 

явищ для можливості їх прогнозування і врахування в господарській діяльності 

підприємств як основоположних причин появи в майбутньому можливих загроз 

у функціонуванні підприємства. Подальшим напрямком дослідження може 
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стати саме формування системи стратегічної безпеки для підприємства на 

засадах нових підходів до прогнозування його діяльності. 
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КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Необхідною умовою успішної господарської діяльності та економічного 

розвиткусучасних підприємств є удосконалення їх інвестиційної діяльності. 

Такого удосконалення можна досягти приділивши значну увагу питанням 

планування інвестиційної діяльності підприємств, яке має орієнтуватися моделі 

поведінки підприємств в залежності відзмін  ситуації з  його матеріальними, 

трудовими й інвестиційними ресурсами. Це складний процес визначення обсягу 

інвестиційних ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового 

використання згідно з показниками підприємства у плановому періоді. 

Дослідження джерел [1-5] свідчить про наступне. Здійснюючи планування 

інвестиційної діяльності підприємство має виходити із постановлених 

стратегічних цілей і має формувати його таким чином, аби досягти 

постановлених цілей з мінімальними витратами. Також, таке планування 

дозволить  скоординувати різні напрямки  діяльності підприємства, оскільки це 

дасть змогу оцінити ефективніші наслідки  та наявність інвестиційних ресурсів 

для їх здійснення.Крім того, на нашу думку, слід більшу увагу приділяти  

розробці ефективної інвестиційної стратегії, оскільки основним її завданням є 

забезпечення фінансової стійкості  та стабільної платоспроможності. 

Інвестиційна стратегія має бути відповідною загальній меті розвитку 

підприємства, тобто створювати умови, як матеріальні так і фінансові, для 

реалізації цілей та завдань стратегічного розвитку. Також варто відмітити й те, 

що управління інвестиціями має створювати умови для розширення та 

підвищення ефективності діяльності підприємства в майбутньому періоді й при 

цьому має бути знайдене оптимальне співвідношення між рішеннями поточних 

та перспективних завдань розвитку підприємства. Достатню увагу сьогодні 

потрібно приділяти й питанню формування інвестиційних ресурсів на 

підприємстві як за рахунок класних, так і позикових коштів, а також з 

подальшим погашенням останніх за рахунок прибутку від здійснення 

інвестицій.  

Більшість підприємств, на сьогодні, мають кредити і позики, не погашені в 

термін чи прострочену кредиторську заборгованість. Відсутність власних 

оборотних коштів свідчить про кризовий стан таких підприємств. У цьому 

контексті хочемо зазначити, щосможливість проводити необхідні платежі та 

розрахунки у визначені строки, залежить як від надходження грошових коштів 

дебіторів, покупців підприємства, так і від їх вибуття для  виконання платежів в 

бюджет, розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами, а це є 

ключовим фактором фінансової стабільності. Саме від фінансового стану 

підприємств залежить їх інвестиційна привабливість, аджев першу чергу, для 

інвестування обираються тільки ті підприємства, які мають найкращі 

перспективи розвитку та зможуть забезпечити найвищу ефективність 

вкладеного капіталу. Інвестори стали більш вимогливими, хочуть бути більш 
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впевненими у реальних можливостях отримати віддачу від вкладеного ними 

капіталу. Це, в свою чергу, вплинуло на подальший розвиток взаємовідносин 

між двома сторонами інвестиційного процесу: інвестором та підприємством і 

саме підприємства стали найбільш ініціативними у пошуку інвестора. 

Підприємства повинні запевнити інвестора вкласти свої кошти, обгрунтувати та 

довести ефективність від таких вкладень, тобто довести свою інвестиційну 

привабливість. В свою чергу і потенційний інвестор має бути впевненим у 

віддачі від своїх вкладень.  

Зважаючи на вище викладене, вважаємо, що основний зміст наукового 

обгрунтування формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств, 

полягає у кількісному вивченні багатьох факторів, врахування яких дозволить 

прийняти відповідні управлінські рішення для забезпечення найвищої 

ефективності інвестицій. Формування окремих напрямків інвестиційної 

діяльності підприємства у відповідності зі стратегією його економічного і 

фінансового розвитку дозволяє визначити пріоритетні цілі і задачі цієї 

діяльності по окремих етапах майбутнього періоду та вирішити такі важливі 

завдання, як: визначення співвідношення основних форм інвестування на 

окремих етапах перспективного періоду; визначення галузевої та регіональної 

спрямованості інвестиційної діяльності; дослідження й облік умов зовнішнього 

інвестиційного середовища та кон’юнктури інвестиційного ринку; пошук 

окремих об’єктів інвестування та оцінка їхньої відповідності окремим аспектам 

інвестиційної діяльності підприємства; забезпечення високої ефективності 

інвестицій.  
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті обґрунтовано, що ефективність фінансування діяльності аграрних 

підприємств залежить від їх контролінгу, що може здійснюватися за 

адаптаційною, стратегічною або інтегрованою моделлю. Доведено, що 

інструментарієм контролінгу фінансування діяльності аграрних підприємств є 

набір методів, серед яких SWOT-аналіз, АВС (XYZ)-аналіз, аналіз п’яти сил 

конкуренції Портера, нуль-базис-бюджетування, метод факторного аналізу, 

аналіз витрат по центрах обліку та звітності, метод аналізу точки 

беззбитковості, функціонально-вартісний аналіз, PEST-аналіз, матриця 

«якість/витрати», ресурсний аналіз, СОФТ- аналіз тощо. 

Ключові слова: фінансування підприємств, резерви аграрних підприємств, 

методи контролінгу, нуль-базис-бюджетування, ефективність діяльності. 

Постановка проблеми. Одним із ключових резервів підвищення 

ефективності фінансування діяльності аграрних підприємств виступає 

контролінг, метою якого є своєчасне й об’єктивне коригування та регулювання 

всіх фінансових  операцій на підприємстві. Варто зауважити, що поняттям 

контролю та контролінгу не притаманна тотожність, оскільки для першого 

характерний аналіз минулого (виявлення проблем, помилок, прорахунків, 

відхилень  тощо), а другий націлений на забезпечення ефективного 

функціонування підприємства на основі якісного управління майбутнім. 

Ефективність контролінгу фінансування діяльності аграрних підприємств 

залежить від обраної моделі, направленої на вирішення завдання досягнення 

стійкого  стану господарюючого суб’єкта галузі сільського господарства 

шляхом співвідношення витратної та доходної частини балансу. 

Виокремлюють адаптаційну, операційну, стратегічну та інтегровану модель 

контролінгу.  

Ціллю статті є дослідження резервів підвищення ефективності 

фінансування діяльності аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам  фінансування  

діяльності  аграрних  підприємств, розвитку теорії і практики державного 

фінансування аграрної сфери присвячені праці зарубіжних вчених: Г. Арнольда, 

Б. Коласса, Л. Перрідона, У. Шарпа. Теоретичні й практичні аспекти фінансової 

діяльності виробників аграрного сектору висвітлено у працях вітчизняних 

науковців, зокрема таких, як: І.О. Бланк, Н.В. Бондаренко, О.В. Гривківська, 

М.Я. Дем’яненко, С.М. Кваша, П.А. Лайко, М.Й. Малік, О.О. Непочатенко, 

А.М. Поддєрьогін,  П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, Н.С. Танклевська, А.М. Третяк, 

П.О. Фененко, Л.М. Худолій, В.В. Чепка та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптаційна модель 

контролінгу розповсюджується на аналіз даних щодо виконання всіх його 

процесів, на прийняття, реалізацію і контроль виконання заходів з управління, в 

тому числі коригувальних та запобіжних дій, що стосуються підвищення якості 
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системи управління. Загальна відповідальність за методику проведення процесу 

контролінгу покладається на керівника підприємства. Відповідальність за 

реалізацію процесу по напрямках діяльності в межах своїх повноважень 

покладена відповідно на його заступників. Передбачається здійснення 

контролінгу за блоками, серед яких поточний аналіз, аналіз тенденцій 

вимірювальних показників результативності та ефективності процесів 

контролінгу, коригувальні і запобіжні дії, оформлення протоколів, 

підтвердження виконання дій по удосконаленню системи управління, 

включаючи коригувальні та запобіжні,  їх результативність, подання 

пропозицій, спрямованих на удосконалення системи   управління   та   

діяльності   підприємства. На відміну від інших моделей, адаптаційна модель 

контролінгу фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств 

дозволяє вирішити проблемні питання фінансової стійкості та безпеки 

господарюючих суб’єктів, раціоналізувати фінансову діяльність відповідно до 

умов ринкового середовища відносно особливостей господарюючого суб’єкта.  

На відміну від адаптаційної моделі контролінгу, стратегічний контролінг 

дозволяє покращити показники фінансової діяльності господарюючих суб’єктів 

на перспективу, зокрема аграрних підприємств. 

Стратегічна модель контролінгу фінансової діяльності аграрних 

підприємств вектором впливу визначає конкуренцію та ринок, яким 

підпорядковані ключові цілі підприємства. Сутність даної моделі полягає у 

досягненні конкурентних переваг шляхом інтеграції та координації 

менеджменту аграрного підприємства. Використання окресленої моделі 

передбачає вирішення головних завдань, серед яких: 

- оцінка стратегічних зон господарювання аграрного підприємства для 

виявлення можливості досягнення конкурентної переваги на них; 

- вибір базових стратегій і стратегічних альтернатив фінансової 

поведінки аграрного підприємства на відібраних стратегічних зонах 

господарювання для підвищення ефективності фінансової діяльності; 

- збір даних, які характеризують стан стратегічних зон господарювання 

аграрного підприємства (у тому числі зони стратегічних ресурсів й групи 

стратегічного  впливу),  що  можуть  бути  включені  у  ринковий  портфель й 

посилюватимуть ефективність його фінансової діяльності; 

- розробка та впорядкування ефективних ринкових портфелів аграрного 

підприємства, беручи до уваги його життєвий цикл і вплив синергії; 

- вибір бажаного в умовах обмеженої раціональності ринкового 

портфеля аграрного підприємства із застосуванням критерію В. Парето для 

підвищення ефективності фінансової діяльності; 

- уточнення основних стратегій аграрного підприємства, вироблення 

портфельної стратегії і побудова інформаційного та монетарного ланцюжків 

цінностей, підпорядкованих досягненню ефективної фінансової діяльності; 

- розроблення стратегічного плану фінансової діяльності аграрного 

підприємства як способу організації ланцюжка цінностей компанії, перевірка 

стратегічного плану на повноту, взаємозв'язок, формальну і матеріальну 

консистентність, що передбачає якісний зміст й сутнісну наповненість; 
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- вибір підконтрольних показників і визначення зон контролю, 

розроблення плану дії в критичних ситуаціях, багаторівневий контроль, який 

здійснює оцінку й аналіз виконання завдань стратегічного плану та раннє 

виявлення відхилень фінансової діяльності аграрних підприємств; 

- прийняття переліку необхідних заходів з управління, що усувають 

відхилення, а за необхідності, повторення всього циклу коригувань фінансової 

діяльності аграрного підприємства; 

- за необхідності, прийняття рішень щодо трансформації 

організаційної, функціональної, процесної та інформаційної підсистем 

відповідно до потреб та завдань системи стратегічного контролінгу фінансової 

діяльності аграрного підприємства. 

Використання інформаційних систем для підвищення ефективності 

системи контролінгу фінансування діяльності аграрних підприємств дозволяє 

покращити  автоматизованість  управління. Метою даної системи є вирішення 

чотирьох завдань стратегічного управління фінансовою діяльністю аграрних 

підприємств, які полягають у виборі векторів діяльності й функціонування 

організації, формуванні стратегічних орієнтирів; визначення переліку 

показників, які дозволяють провести кількісну оцінку та аналіз стратегічних 

цілей; контролі за досягненням запланованих показників фінансування 

діяльності аграрних підприємств; прийнятті управлінських рішень щодо 

фінансування діяльності аграрних підприємств. Варто зауважити, що у час 

активного розвитку інформаційних технологій, використання системи 

контролінгу CIS дозволить провести якісну оптимізацію фінансової діяльності 

аграрного підприємства, визначити стратегічні орієнтири, раціоналізувати 

управлінські рішення [2]. 

Якість контролінгу ефективності фінансування діяльності аграрних 

підприємств залежить також від обраного інструментарію або методів, серед 

яких варто виокремити аналіз п’яти сил конкуренції Портера; нуль-базис- 

бюджетування (ZBB – Zero-Base-Budgeting); АВС (XYZ)-аналіз; метод 

факторного аналізу; метод аналізу точки беззбитковості (CVP-аналіз, аналіз 

«витрати – обсяг – прибуток»); PEST-аналіз;  функціонально-вартісний аналіз; 

SWOT-аналіз; аналіз витрат по центрах обліку та звітності; матриц 

«якість/витрати»; ресурсний аналіз , СОФТ- аналіз тощо. 

Використання методів нуль-базис-бюджетування (ZBB – Zero-Base- 

Budgeting) та бюджетування мають певні спільні риси, але щодо першого варто 

зауважити його орієнтацію на визначення оптимального рівня витрат 

підприємства і пріоритетних напрямів використання джерел фінансування. 

Нуль-базис-бюджетування (ZBB) використовується найчастіше при заснуванні 

нового господарюючого суб’єкта, виявленні можливостей розширення 

потужностей виробництва, контролінгу витрат з метою виявлення резервів їх 

зниження. Основою даного методу контролінгу виступає точка-нуль. 

Характерною особливістю є не врахування попередніх результатів та тенденцій. 

Бюджетні показники за цим способом розраховуються на основі нового 

обрахунку потреби в капіталі для фінансування діяльності аграрних 

підприємств використовуючи  інформацію щодо технологічних процесів, 



 

678 

 

ціноутворення, норм і нормативів, калькулювання виробництва тощо [3].  

Особливостями методу ZBB є: орієнтація на досягнення стратегічної мети 

підприємства; чітко визначені цілі та завдання в рамках стратегічної мети; 

врахування можливих перспектив розвитку шляхом розширення виробничих 

потужностей й вибору пріоритетних напрямів діяльності; обмежене врахування 

факторів внутрішнього середовища при орієнтації під час розробки на фактори 

зовнішнього середовища; відсутність вихідних даних; трудомісткість та висока 

вартість розробки; ймовірність отримання неякісних результатів; відсутність 

розробки альтернативного сценарію в плановому періоді; складність виміру 

ефективності при аналізі нематеріальних вигод (рис. 1). 

 
Рис. 1. Особливості методу нуль-базис-бюджетування для підвищення 

ефективності фінансування діяльності аграрних підприємств 

 

Контролінг із використанням АВС-аналізу полягає у оцінці та аналізі 

кількісних значень величин, частка яких у загальній сукупності вартісних 

показників ефективності фінансування діяльності найбільша, здійснюється з 

метою добору найцінніших для підприємства постачальників і клієнтів, 

найважливіших видів сировини та матеріалів, найбільш вагомих елементів 

витрат, найрентабельнішої продукції, найефективніших напрямків 
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капіталовкладень. Першочерговою метою даного методу контролінгу є 

концентрація зусиль аграрного підприємства на пріоритетних (стратегічно 

важливих) напрямках зниження собівартості продукції, а також визначення 

реальних шляхів підвищення обсягів реалізації, що дозволить забезпечити 

підвищення ефективності фінансування діяльності аграрних підприємств. 

На відміну від методу АВС-аналізу, у процесі СОФТ-аналізу визначається 

повнота врахування в санаційній концепції всіх причин та факторів, які 

призвели до кризової ситуації; перевіряється, чи  правильно були використані 

методи ідентифікації причин кризи;·встановлюється, чи діють причини кризи й 

досі чи вони вже подолані (або зникли самі по собі);·визначаються вид та фаза 

фінансової  кризи;·систематизуються причини кризи;·виявляються фактори, які 

позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники діяльності 

підприємства;·систематизуються сильні та слабкі сторони в діяльності 

підприємства. СОФТ-аналіз (SOFT-analysis) — це аналіз сильних (Strength) та 

слабких (Failure) сторін, а також можливостей розвитку (Opportunity) і ризиків 

(Threat). В економічній літературі СОФТ- аналіз називають ще СВОТ- аналізом 

(SWOT- analysis , в цьому випадку слабкі сторони в перекладі W – Weakness) 

Сутність PEST-аналізу полягає у виявленні й оцінці впливу факторів 

макросередовища на результати поточного й майбутнього фінансування 

діяльності підприємства. PEST - це абревіатура чотирьох англійських слів: P - 

Politicallegal - політико-правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural - 

соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори. Метою PEST- 

аналізу є відстеження (моніторинг) змін макросередовища за чотирма 

вузловими напрямками і виявлення тенденцій, подій, непідконтрольних 

підприємству, але здійснюючих вплив на прийняття стратегічних рішень. 

Несподівані зміни в зовнішньому середовищі вимагають швидкої й 

адекватної реакції підприємства для підтримки та посилення своєї 

конкурентоспроможності. Це потребує постійного перегляду відповідей на  такі 

запитання: де тепер знаходиться підприємство, в якому напрямі воно повинно 

розвиватися в майбутньому, як воно збирається зайняти становище, в якому його 

хоче бачити керівництво. Іншими словами, необхідна технологія проведення  

постійної  діагностики  ресурсів  і  можливостей  підприємства під впливом 

зовнішніх чинників. Для цього можуть бути застосовані такі методи 

контролінгу використання фінансових ресурсів, як PEST-аналіз – інструмент, 

призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і 

технологічних аспектів зовнішнього середовища, які впливають на бізнес 

компанії, та SWОТ-аналіз, який дозволяє виявити й структурувати сильні та 

слабкі сторони підприємства, а також потенційні можливості та загрози. 

Використання ERP-системи аграрними підприємствами також сприяє 

покращенню їх інвестиційної привабливості, оскільки передбачає прозорість 

своєї діяльності. Складні виробничі цикли та специфічна термінологія, у 

поєднанні із високим ризиком сільськогосподарської діяльності, стають 

перешкодою для потенційних інвесторів приймати участь у фінансуванні 

перспективних аграрних проектів. Натомість завдяки ERP-системи дані 

процеси матимуть максимальну ступінь прозорості й можливість контролю у 
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будь якій ситуації. 

Одним із на сьогодні не розвиненим ринком в Україні є продаж великих 

партій продукції через інтернет-магазини. Звернемо увагу на досить активний 

розвиток онлайн-продажів у інших галузях економки країни. Вважаємо, що 

використання ERP-системи розширить існуючі межі аграрного підприємства та 

забезпечить реалізацію інтеграційних можливостей господарюючого суб’єкта 

на основі ефективного фінансування діяльності аграрних підприємств. 

Варто зауважити, що запровадження ERP-системи аграрними 

підприємствами відповідає вимогам виходу на ІРО, оскільки відображає доходи 

ти витрати підприємства у повному обсязі, забезпечуючи прозорість його 

діяльності. Натомість варто зауважити, що оскільки даний програмний продукт 

повинен віддзеркалювати всі процеси господарюючого підприємства, його 

використання на підприємстві вимагає наявності якісного комп’ютерного 

обладнання, сервісного обслуговування, забезпечення стандартизації 

виробництва, високих адаптаційних можливостей та високої вартості 

встановлення.  

Альтернативою програмних інформаційних продуктів є використання 

контролінгу, поєднуючи узгодженість контролю (внутрішнього контролю та 

внутрішньої ревізії), інформації (звіти, показники, індикатори, документообіг), 

планування (інвестиційне й фінансове планування, бюджетування, планування 

прибутку тощо) та керівництва аграрного підприємства. Першочерговим 

завданням контролінгу фінансування діяльності аграрних підприємств можна 

назвати виявлення невідповідності фактичних показників фінансування їх 

плановим значенням та оперативне коригування зазначеної ситуації. 

Необхідність контролю викликана потребою саморегулювання його 

діяльності, моніторингу за діяльністю інших суб’єктів господарювання. Контроль 

нині стає основним незалежним джерелом інформації для виявлення причин 

порушень в бюджетній сфері, а також прийняття рішень щодо запобігання тим 

чи іншим порушенням. У кожному звітному періоді, як і при кожній ревізії, 

можуть бути виявлені різні порушення зі значними сумами, але протягом значного 

часу характерними продовжують залишатися такі порушення, як: зайва оплата за 

виконані роботи, надані послуги внаслідок завищення їх вартості чи обсягів; 

порушення законодавства з оплати праці, штатної дисципліни; нецільове 

витрачання бюджетних та державних цільових коштів; недоотримання фінансових 

ресурсів; недоотримання  фізичними особами належних їм виплат; недостачі 

коштів та матеріальних цінностей; порушення  вимог  Закону  України  «Про  

закупівлю  товарів,  робіт  і  послуг за державні кошти»; заниження в обліку 

вартості активів та їх залишків, чи завищення у обліку вартості активів та інші 

[3]. 

Обсяги фінансових порушень залежать в основному не від тієї чи іншої галузі 

економіки, а передусім від обсягів бюджетного фінансування, вартості державних 

матеріальних ресурсів, які знаходяться у розпорядженні суб’єкта господарювання, 

та від наявності і якості нормативно-правового й організаційно-методологічного 

забезпечення, яке регулює їх використання, відношення керівництва об’єктів до 

наслідків свого управління. 
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Таким чином, серед основних проблем створення ефективного 

фінансового контролю можна виділити наступні: 

- недосконале правове поле та методологічне забезпечення; 

- відсутність єдиного методологічного забезпечення державного 

фінансового контролю в частині встановлення системи економічних показників 

(критеріїв), які відображають стан фінансової дисципліни, та методики їх 

розрахунку; 

- відсутність дієвої системи внутрішнього фінансового контролю; 

- недостатня увага контрольним діям, які забезпечують профілактичну 

функцію контролю; 

- громіздка та неефективна організаційно-функціональна структура 

системи державного фінансового контролю; 

- незабезпечення належної взаємодії між органами державного 

фінансового контролю, що посилює дублювання і паралелізм в роботі; 

- незадовільний стан фінансово-бюджетної дисципліни; 

- низька відповідальність учасників бюджетного процесу [5]. 

Отже, резервами підвищення ефективності фінансування діяльності 

аграрних підприємств є контролінг, здійснюваний за допомогою такого 

методологічного інструментарію як метод факторного аналізу, метод аналізу 

точки беззбитковості, функціонально-вартісний аналіз, SWOT-аналіз, нуль- 

базис-бюджетування, аналіз п’яти сил конкуренції Портера, PEST-аналіз, 

матриця  «якість/витрати»,  ресурсний  аналіз,  СОФТ- аналіз  тощо. Значну 

роль відіграє використання системи планування ресурсів підприємства або 

ERP-системи, що дозволить максимально ефективно скоординувати витратну 

частину бюджету аграрного підприємства та покращити його фінансування. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА І РЕЗЕРВИ 

СКОРОЧЕННЯ ЙОГО ТРИВАЛОСТІ 

В даній статті досліджені сутність,структура та склад понять 

“операційний цикл” та “виробничий цикл” на підприємстві, також визначенні 

властивості часових зв’язків елементів виробничої системи, яка забезпечує 

життєдіяльність матеріальних,енергетичних та інформаційних потоків.  

Ключові слова: використання прибутку, внутрішні джерела інформації, 

зовнішні джерела інформації, центри відповідальності, контролінг, об’єкти 

контролю, організаційна система контролю, бюджетування. 

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення 

діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або 

товарів і послуг. У виробництві операційним циклом звичайно називають 

середній проміжок часу між придбанням матеріалів для виробництва та 

отриманням грошових коштів за реалізовану продукцію. Тривалість 

операційного циклу визначається як сума періоду обороту дебіторської 

заборгованості (в днях) і періоду обороту виробничих запасів (в днях) [2].  

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження роботи.  

Мета роботи- визначення поняття, структури та складу операційного циклу 

підприємства.  

Сутність та склад понять “операційний цикл” та “виробничий цикл” 

підприємства розглядались у роботах Ф.Ф. Бутинця, П.К. Германчука, М.М. 

Коцупатрого, Н.М. Малюги, О.І. Назарчука, О.А. Ногіної, Н.І. Петренко, Н.І. 

Рубана, І.Б. Стефанюка, М.Т. Фенченко, І.Ю. Чумакової. Однак, до 

теперішнього часу недостатньо уваги приділяється структурі операційного 

циклу підприємства.  

Просторове розташування об'єктів у певній послідовності один за одним 

передбачає, що операції процесу в часі мають виконуватися в тій самій 

послідовності. Часові зв'язки розглядаються як відрізки (моменти) часу 

здійснення окремих стадій сукупного чи часткового процесу або як його 

проміжні чи кінцеві результати. Таким чином, часові відношення між 

елементами процесу пов'язані з просторовими.  

Системні властивості часових зв'язків виявляються в з'єднанні речових 

елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування 

елементів системи (підрозділів підприємства) забезпечувало виготовлення 

кінцевого продукту в заздалегідь визначений час.  

Усі види зв'язків елементів виробничої системи в часі забезпечують її 

життєдіяльність або роботу в запрограмованих параметрах і здійснюються 

через матеріальні, енергетичні та інформаційні потоки. Порушення будь-яких 

потоків між елементами системи виводять її з рівноваги, роблять неможливим 

досягнення кінцевого результату [1].  

Дотримання комплексу принципів раціональної організації виробничого 

процесу вможливлює виконання всіх часткових процесів у найкоротший строк 
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з мінімальними витратами живої праці, а також матеріальних ресурсів і коштів. 

Проте не завжди скорочення часу на виконання окремої операції веде до 

скорочення тривалості всього процесу, оскільки виникають великі перерви між 

операціями або частковими процесами. Однією з найважливіших вимог до 

раціональної організації є забезпечення найменшої тривалості виробничого 

процесу, тобто циклу виготовлення продукції.  

Під виробничим циклом розуміється календарний проміжок часу з 

моменту запуску сировини, матеріалів у виробництво до повного виготовлення 

готової продукції або період від початку до закінчення якогось виробничого 

процесу. Тривалість виробничого циклу розраховується в одиницях 

календарного часу (години, дні, місяці).  

Виробничий цикл як відрізок часу починається з моменту початку 

виробничого процесу і закінчується моментом виходу готового виробу або 

партії деталей, складальної одиниці. Так, для простого процесу виробничий 

цикл починається з запуску у виробництво заготовки (партії заготовок) і 

закінчується випуском готової деталі (партії деталей). Виробничий цикл 

складного процесу складається із сукупності простих процесів і починається з 

запуску у виробництво першої заготовки деталі, а закінчується випуском 

готового виробу або складальної одиниці.  

Важливими складовими виробничого циклу є технологічний і операційний 

цикли, кожний з яких має свої особливості. Операційний цикл являє собою час 

виконання однієї операції, протягом якого виготовляється одна деталь, партія 

деталей або кілька різних деталей. Під технологічним циклом розуміється час 

виконання технологічних операцій у виробничому циклі.  

Виробничий цикл виготовлення всіх видів продукції (від виготовлення 

заготовок, деталей до складання виробів) використовується при: розробленні 

виробничих програм підприємства та його підрозділів; визначенні нормальних 

розмірів незавершеного виробництва, побудові графіків матеріального 

забезпечення виробництва; оперативній підготовці виробництва; установленні 

термінів запуску деталей у виробництво, виходячи з термінів випуску готової 

продукції; випередженні в роботі цехів (дільниць), а також для здійснення 

контролю за діяльністю виробничих підрозділів. Таким чином, основою 

організації виробничого процесу в часі є виробничий цикл [3].  

Тривалість виробничого циклу залежить від: трудомісткості виготовлення 

готового виробу, що визначається технічно обґрунтованими нормами часу; часу 

виконання допоміжних операцій; часу природних процесів; тривалості перерв у 

виробничому процесі; кількості предметів праці, які одночасно запускаються у 

виробництво (розміру партії); виду руху оброблюваного предмета по операціях 

виробничого процесу.  

Структура виробничого циклу виготовлення будь-якої продукції 

складається з часу виробництва й часу перерв.  

Затрати часу, що входять до складу виробничого циклу, зображені на рис.  

Час виробництва складається з тривалості виконання технологічних операцій 

(Ттех); допоміжних операцій: підготовчо-завершальних (tпз), транспортно-

складських (tт), контрольних (tк); природних операцій (tпр).  
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Час перерв ділиться на перерви в робочий час і в неробочий час. Останні так 

звані регламентовані перерви (між змінами, на обід, святкові та вихідні дні). 

Перерви в робочий час складаються з перерв партіонності, міжопераційного 

(tмо), міжцехового (tмц) і міжзмінного очікування.  

Перерви партіонності виникають під час оброблення деталей партіями, коли 

кожна деталь, що надходить на робоче місце у складі партії аналогічних 

деталей, пролежує двічі: один раз до початку оброблення, а другий раз до 

закінчення оброблення всієї партії перед її транспортуванням на наступну 

операцію. Ці перерви розраховуються разом із тривалістю технологічних 

операцій і складають операційний цикл (То) [4].  

Перерви міжопераційного очікування виникають через неузгодженість 

тривалості суміжних операцій технологічного процесу, що зумовлює простої 

предметів праці до моменту звільнення робочих місць (устаткування) для 

проходження обробки на черговій операції.  

Перерви міжцехового очікування виникають за різночасного виготовлення 

деталей, що входять до одного комплекту. Їх іноді називають перервами 

очікування комплектації, вони можуть бути внутрішніми та міжцеховими. Як 

правило, такі перерви виникають під час переходу продукції від однієї стадії 

виробництва до іншої або з одного цеху в інший. Тривалість цих перерв багато 

в чому залежить від якості оперативно-виробничого планування [4].  

Перерви в неробочий час зумовлені режимом роботи підприємства, їх 

тривалість залежить від кількості вихідних, святкових днів і робочих змін, 

тривалості перерв між ними, а також перерв на обід.  

Перерви також бувають вимушеними з таких причин: незадовільна організація 

виробництва на даному підприємстві (неналежна організація робочих місць, 

невчасна подача матеріалів або інструменту, низька якість технічної 

документації або затримка її підготовки, недоліки ремонту); випадкові 

обставини, наприклад, затримка надходження матеріалу від постачальника, 

вимикання електроенергії, аварії устаткування, брак деталей і т. д.  

Структура виробничого циклу, тобто склад і співвідношення його елементів, 

залежить від особливостей продукції, технологічних процесів її виготовлення, 

типу виробництва, рівня організації виробничого процесу та інших чинників. У 

безперервних виробництвах (хімічне, металургійне та ін.) найбільша частка у 

виробничому циклі припадає на час виробництва. У дискретних виробництвах 

(наприклад, у машинобудуванні) перерви становлять 70--75 % загальної 

тривалості виробничого циклу. Зі збільшенням серійності виробництва частка 

перерв знижується.  

Важливість скорочення виробничого циклу визначається економічними 

інтересами продуцентів. Чим менша тривалість виробничого циклу, тим більше 

продукції за одиницю часу при інших рівних умовах можна випустити на 

підприємстві, у цеху або на дільниці; тим вище використання основних фондів 

підприємства; тим менша потреба підприємства в оборотних коштах за рахунок 

прискорення їх обертання; тим більше скорочується незавершене виробництво; 

тим вища фондовіддача і т.д. [7].  
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У практичній діяльності підприємств скорочення тривалості виробничого 

циклу здійснюється одночасно за трьома напрямами: зменшення часу робочого 

періоду (трудових процесів), скорочення часу природних процесів, усунення та 

зведення до мінімуму різних перерв. Це забезпечується двома шляхами:  

а) удосконалюванням техніки й технології;  

б) підвищенням рівня організації виробництва.  

Розроблення заходів із скорочення виробничого циклу ґрунтується насамперед 

на принципах пропорційності, паралельності та безперервності.  

Технологічний час і час перерв значно скорочуються в результаті 

удосконалювання конструкцій продукції, що випускається, підвищення рівня її 

технологічності, упровадження найбільш раціональних високоефективних 

технологічних процесів.  

Під удосконаленням технологічних процесів розуміють їх комплексну 

механізацію та автоматизацію, упровадження швидкісних режимів різання, 

концентрацію операцій, яка передбачає багато інструментальну й 

багатопредметну обробку або суміщення в одному робочому циклі кількох 

різних технологічних операцій.  

Підвищення технологічності конструкцій виробів полягає у 

максимальному наближенні їх параметрів до вимог технологічного процесу та 

технічних і організаційних можливостей підприємства. Наприклад, раціональне 

розчленування конструкції виробу на вузли та дрібні складальні одиниці є 

важливою умовою для паралельного складання і, відповідно, скорочення 

тривалості виробничого циклу.  

Скорочення трудомісткості технологічних операцій досягається шляхом 

використання досконалішого інструменту, заміни металу пластмасами, 

застосування ефективного спеціального та універсального оснащення, 

використання ПЕОМ, що дають змогу вибирати оптимальні режими обробки 

деталей.  

Підготовчо-завершальний час також підлягає зменшенню, особливо в частині 

переналагодження устаткування, яке доцільно виконувати в неробочі зміни, в 

обідні та інші перерви. У сучасній практиці скорочення періоду такої роботи 

досягається завдяки груповій обробці деталей, типовим і універсальним 

налагодженням [5].  

Зменшення тривалості транспортних і складських операцій може бути 

досягнуто в результаті перепланування устаткування на основі принципу 

прямоточності, механізації й автоматизації підйому та переміщення продукції 

за допомогою різних засобів.  

Скорочення часу на контрольні операції досягається впровадженням 

передових методів і прийомів їх здійснення, використанням засобів 

механізованого та автоматизованого контролю, які вмонтовуються в 

устаткування, суміщенням із часом виконання технологічних, транспортних і 

складських операцій. Використання статистичних методів контролю якості 

продукції і регулювання технологічних процесів дає можливість перейти від 

суцільного контролю до вибіркового, знижуючи тим самим час контрольних 

операцій.  
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Скоротити виробничий цикл можна шляхом штучної інтенсифікації природних 

процесів. Наприклад, прискоренням охолодження деталей, упровадженням 

примусової циркуляції повітря, заміною природного сушіння фарбованих 

деталей індукційним сушінням у полі струмів високої частоти, застосуванням 

штучного старіння відповідальних деталей у термічних печах.  

Скорочення часу міжопераційних перерв забезпечується переходом від 

послідовного до паралельно-послідовного і далі до паралельного руху 

предметів праці. Такому скороченню часу також сприяє організація цехів та 

дільниць за принципом предметної спеціалізації, яка територіально наближує 

різні стадії виробництва, спрощує й скорочує внутрішньозаводські та 

внутрішньоцехові маршрути руху заготовок і виробів. Підвищення 

паралельності виконання робіт скорочує технологічну трудомісткість і час на 

транспортування [6].  

Час перерв може бути скорочений шляхом збільшення змінності роботи, 

раціоналізації відпочинку робітників, застосування ефективних систем 

оперативно-календарного планування.  

Скорочення часу перерв, що зумовлені аваріями устаткування, недостачею 

матеріалів, оснащення та іншими причинами незадовільної організації 

виробництва, також позитивно впливає на тривалість виробничого циклу.  

З метою виявлення резервів скорочення тривалості виробничого циклу 

проводяться маршрутні фотографії. У результаті аналізу тривалості 

виробничого циклу можна виявити такі шляхи його скорочення, як зменшення 

розміру партії деталей, визначення порядку запуску деталей в обробку, 

розширення змінності роботи устаткування, оптимізація виробничого циклу під 

час обробки деталей кількох найменувань за рахунок визначення черговості їх 

запуску. Останнє завдання може вирішуватися методами лінійного й 

динамічного програмування, послідовного конструювання за допомогою гілок і 

меж у вигляді дерева, матричними методами моделювання виробничого 

процесу. Важливим для оцінки господарської діяльності підприємства є 

визначення тривалості операційного і фінансового циклу. В цілому немає 

нормативних значень для тривалості цих циклів, але чим вони коротші, тим 

краще працює підприємство. Для різних галузей тривалість операційного циклу 

є різною. Базою для порівняння є різні періоди діяльності одного підприємства і 

середньогалузеві показники.  
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Українські підприємства стикаються з рядом проблем при  виході на зовнішні 

ринки. Міжнародні стандарти якості, висока конкуренція, погане розуміння 

ситуації на іноземному ринку та його кон’юнктури створюють труднощі та 

приводять до невдач. Дані проблеми повинна розглядати та вирішувати 

аналітична система підприємства. 

Ключові слова: експорт, експортна діяльність, міжнародні 

діяльність,організаціяміжнародної діяльності, організаційно-економічний 

механізм управління.  

Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах на території України 

у підприємств виникають труднощі з виходом на зовнішні ринки. До головних 

бар’єрів відносяться: міжнародні стандарти якості;  нерозуміння того як діє 

ринок тієї чи іншої країни, які тенденції на ньому переважають, які коливання 

його кон’юнктури відбуваються; жорстка конкуренція з місцевими 

виробниками. Подолання всіх цих бар’єрів вимагає ефективного аналітичного 

забезпечення управлінського апарату підприємства достовірними даними, для 

прийняття правильних та ефективних рішень в процесі планування, підготовки 

та виходу на зовнішні ринки. 

У будь-якому підприємстві незалежно від його розмірів та сфери 

діяльності важливе місце займає аналітична система, котра існує як невід’ємна 

складова здійснення зовнішньоекономічної діяльності господарюючим 

суб’єктом. При побудові системи аналітичного забезпечення повинна 

враховуватися специфіка сфери діяльності господарюючого суб’єкта, 

комплексний підхід до здійснення бізнесу, розвитку різних напрямків 

виробничо-господарської діяльності. Враховуючи ці особливості при 

формуванні ефективної системи аналізу підприємства, необхідно її побудова у 

відповідності з цілями і стратегією діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні та 

практичні проблеми організації економічного аналізу на підприємстві 

досліджені в наукових працях О.Д. Гудзинського [1], Г.І. Кіндрацької [2], І.Д. 

Лазаришиної [3], Є.В. Мниха [4], П.Я. Поповича [5], П.Р. Пуцентейла [6-7], 

А.Д. Шеремета [8], С.І. Шкарабана [9] та інших. Проте в сучасних умовах 
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діяльності підприємств проблеми організації економічного аналізу, зокрема 

питання функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства, 

потребують подальшого їх дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд особливостей 

функціонування аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Аналітичне забезпечення – це система 

збору даних, що передбачає групування інформації в потрібному розрізі для 

потреб управління, складання бухгалтерської й аналітичної звітності. При 

цьому аналітичні процедури дають змогу деталізувати відомості про об’єкт в 

грошовому і (або) натуральному вимірнику. Аналітичне забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства є цілеспрямованою 

організованою діяльністю осіб, відповідальних за збір, обробку та аналіз 

внутрішньої і зовнішньої інформації, що є необхідною для управління 

підприємством. Отже, аналітичне забезпечення є безперервним процесом 

підтримки управлінських рішень за допомогою певних організаційно-

технологічних процедур, інформаційних систем та рівня кваліфікації фахівців 

обліково-аналітичного апарату. 

Аналітичне забезпечення міжнародної діяльності підприємства включає в 

себе: 

1) нормативну інформацію; 

2) облікову інформацію; 

3) аналітичну інформацію; 

4) виробничо-господарську інформацію. 

Процес аналітичного забезпечення підприємств складається з таких етапів: 

організаційно-планові заходи; збір та обробка інформації, отримання цифрової і 

контекстної інформації; підготовка і первинне опрацювання аналітичних 

матеріалів; поширення інформації; отримання зворотного зв’язку; складання 

прогнозу. 

Суть концепції аналітичного забезпечення управління підприємствами 

складається із застосовуваних способів акумулювання інформації, методичної 

побудови показників та їх аналітичної інтерпретації в системі управління. 

Рішення розглядається з урахуванням його пріоритетності та сукупності 

факторів, що впливають на успішність його реалізації. Отже, в умовах 

постійного нарощування значних інформаційних потоків жоден сучасний 

господарюючий суб’єкт не може успішно працювати на ринку без належного 

інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Система бухгалтерського обліку та економічного аналізу об’єднує облікові 

та аналітичні операції в один процес. При цьому вдосконалюються як загальна 

методологія, так і нормативні положення обліку та аналізу для раціонального 

використання в єдиній обліково-аналітичній системі. Безперервність цього 

процесу і використання його результатів в господарюючого суб’єкта є 

необхідним для прийняття управлінських рішень керівництвом. 

Очевидно, що аналітичне забезпечення управління підприємствами має 

бути абсолютно особливим, вирішувати традиційні та специфічні завдання, 
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враховувати інформаційні запити керівництва підприємств. Використання 

будь-яких напрацювань в сфері аналітичного забезпечення управлінської 

діяльності вимагає серйозної адаптації для підприємств, з урахуванням їх 

виробничої-технологічної та організаційно-економічної специфіки, та ситуації 

на зовнішніх ринках. Аналітичне забезпечення як система повинна надавати 

інформацію, що володіє ознаками якості, інакше її корисність буде нижчою, 

ніж витрачені ресурси. Особливо це є актуальним для великих підприємств, де 

існують налагоджені канали руху інформації про значення натуральних і 

економічних показників у виробничих і постачальницько-збутових процесах, 

що використовуються керівниками для цілей управління. 

Аналітичне забезпечення є окремою системою, заснованою на інформації, 

котра отримана шляхом проведення економічного аналізу даних для 

визначення результатів управління і побудови прогнозних значень 

господарської діяльності. 

Аналітична система забезпечує кількісну та якісну оцінку середовища 

зовнішнього ринку. Вона дозволяє вчасно побачити тенденції розвитку як 

небажаних, так і прогресивних явищ. На основі різних методик аналізу 

розробляються варіанти управлінських рішень, які дають змогу загальмувати 

розвиток негативних тенденцій і створити сприятливі умови для прогресивного 

сталого розвитку. За допомогою аналізу виявляють невикористані внутрішні 

резерви, що сприяє ефективному розвитку підприємства. Аналітична система – 

це основа для вироблення оптимальних управлінських рішень для управління 

сталим розвитком підприємства. Аналітична інформація забезпечує реалізацію 

основних функцій управління, в тому числі планування і контролю.  

Метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є створення 

інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських 

рішень, виявлення ступеня їх реалізації, про які доцільно проінформувати 

керівництво підприємства та зарубіжних партнерів. 

Система аналітичного забезпечення, діючи безперервно, підвищує якість і 

розширює сферу практичного застосування інформації, позитивно впливаючи 

на якість звітності у процесі її підготовки і складання, тобто на ефективність 

управлінської інформації для сторонніх користувачів. У цьому головне 

призначення і головна суть аналітичної системи, реалізацію якої доцільно 

покласти на аналітика і бухгалтера, що займається первинною обліковою та 

аналітичною інформацією. Поняття «аналітичне забезпечення» застосовується 

для визначення якісного стану облікових і аналітичних процесів, які є 

необхідними для задоволення інформаційних потреб керівників і достатніми 

для прийняття управлінських рішень [7, с. 197]. 

Отже, аналітичне забезпечення управління підприємствами може 

розкриватися в таких формах: 

1) стратегічне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про 

внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування підприємства для вибору 

стратегії і напрямків розвитку; 
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2) бухгалтерське аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про 

закономірності кругообігу активів підприємства в розрізі основних бізнес-

процесів і господарських операцій, які відображаються в системі 

бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності; 

3) логістичне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про 

системи закупівлі, зберігання, обробки, постачання і транспортування 

матеріальних потоків підприємства; 

4) інжинірингове аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про 

відповідність різних видів бізнес-процесів на підприємстві його цілям для 

побудови бізнес-моделі; 

5) організаційне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про 

стан і управлінські якості організаційної структури підприємства, процеси 

прийняття рішень, кадрову ситуацію й організаційну культуру; 

6) маркетингове аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про 

стан маркетингової діяльності підприємства з урахуванням впливу зовнішнього 

середовища, ринку й елементів комплексу маркетингу: товарної політики, 

цінової політики, дистрибуції та маркетингових комунікацій; 

7) інформаційне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про 

циклічні тенденції розвитку стану системи управління підприємством під 

впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Висновки. Отже, найважливішим завдання аналітичної системи 

підприємства, при його виході на зовнішні ринки, є забезпечення 

управлінського апарату достовірною, актуальною аналітичною інформацією. 

Аналітична інформація використовується для прийняття управлінських і 

фінансових рішень як всередині підприємства, так і за його межами. 

Успішність реалізації аналітичних досліджень системи управління залежить не 

тільки від методології, але і від якості інформаційного та організаційного 

забезпечення. Виявлено, що необхідна для аналізу інформація носить 

обліковий, плановий, організаційно-розпорядчий, проектний, нормативний, 

оціночний і правовий характер, збирається в рамках підприємства та на ринках, 

куди підприємство має намір виходити зі своїми товарами чи послугами.  

Завдання покладені на організаторів аналітичної роботи, зумовлюється 

специфікою досліджуваних проблем, особливостями зовнішніх ринків, 

реальністю забезпечення необхідною інформацією, рівнем володіння 

аналітиками конкретними методами і методиками. 
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АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ ТА 

ЗАМОВНИКАМИ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

У статті проаналізовано динаміку, питому вагу дебіторської заборгованості 

по розрахунках із покупцями та замовниками. Здійснено порівняльний аналіз 

стану дебіторської заборгованості на підприємстві. 

Ключові слова: покупці та замовники; дебіторська заборгованість; 

коефіцієнт оборотності; питома вага; фінансовий стан. 

У сучасних умовах господарювання важливе значення набуває аналіз 

фінансового стану підприємства, основним джерелом інформації якого є 

фінансова звітність суб’єктів господарювання. 

Одним із найважливіших чинників фінансової стабільності підприємства є 

стан його дебіторської заборгованості, що виникає в ході здійснення 

економічних взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання.  

Наявність дебіторської заборгованості характеризує стан розрахункової 

дисципліни та має значний вплив на фінансову стійкість підприємства. З огляду 

на це важливого значення  набуває здійснення  аналізу дебіторської 

заборгованості за товари, роботи та послуги. 

Аналіз наукових праць та досліджень вчених-економістів  показав, що 

питанню аналізу дебіторської заборгованості та обліку розрахунків за товари, 

роботи та послуги приділили значна увага такі науковці, як Ф. Ф. Бутинець, 

І.А.Бланк, Л.В. Гуцаленко, М.Д. Білик, В.Ф. Палій, Є.В Мниха, О. М. 

Головащенко, М. Ю. Медведєв, та інші.  

Метою дослідження є аналіз динаміки, складу і структури дебіторської  

заборгованості за товари, роботи та послуги, визначення коефіцієнта 

оборотності дебіторської заборгованості та пошук шляхів щодо оптимізації її 

розміру у складі оборотних активів. 

В процесі дослідження були використані загальнонаукові методи 
економічних досліджень: теоретичного узагальнення, дедукції та індукції, 

аналізу і синтезу; причинно-наслідкового зв’язку; порівняльного аналізу.  
 При проведенні аналізу розрахунків із покупцями та замовниками 

необхідно керуватися  Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку    10 

«Дебіторська заборгованість», у якому визначено методологічні засади 

формування бухгалтерського обліку та розкриття у фінансовій звітності 

інформації про дебіторську заборгованість за товари роботи та послуги [1].  

Дебіторська заборгованість  -  сума  заборгованості дебіторів підприємству 

на певну дату [2,с. 145]. 
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За даними Державної служби статистики України, питома вага усієї 

дебіторської заборгованості  за усіма видами економічної діяльності 

підприємств в оборотних активах має такий вигляд (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Питома вага дебіторської заборгованості в складі оборотних активів 

підприємств загалом  по усій території Україні за 2014-2017 рр. 

Аналіз питомої ваги дебіторської заборгованості загалом по Україні 

показав, що у 2014 році її частка  у складі оборотних активів становить 57,94% , 

у 2015 р. – 59,98 %, що на 2,04%  більше  порівняно із минулим роком.  

У 2016 р.  її обсяг становить 61,26%, що на 1,28% більше у порівнянні із 

2015 р., та все ж найбільше її зростання прослідковується у 2017 р.  на 7,08%, та 

становить 68,34%  в складі оборотних активів підприємств загалом  по усій 

території Україні. 

Здійснивши аналіз даного показника чітко видно, що обсяги дебіторської 

заборгованості у складі оборотних активів мають постійну тенденцію до 

зростання, що є досить негативним явищем, яке сповільнює фінансовий цикл 

підприємств. Причинами таких змін є високі темпи інфляції,  що 

характеризують сучасний стан  економіки України та значна іммобілізація 

частини коштів підприємств у дебіторській заборгованості.  

Отже, зважаючи на наявні тенденції економічного розвитку України та 

проаналізований стан дебіторської заборгованості, широке та ефективне 

впровадження контролю  та аналізу за станом розрахунків із покупцями та 

замовниками є необхідною передумовою успішного функціонування 

підприємств. 

Для будь-якого підприємства дебіторська заборгованість має важливе 

значення, тому що за своїм змістом вона є інструментом кредитування дебітора 

за отримані ним товари, надані роботи чи послуги [4,с. 201].  

Виходячи з цього  розмір дебіторської заборгованості за товари роботи та 

послуги напряму залежить від обсягу продажів, умов розрахунків, періоду 

відстрочки платежу та платіжної дисципліни покупців і замовників. 
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Тому, у процесі аналізу потрібно перш за все дослідити динаміку 

дебіторської заборгованості. 

Проаналізуємо динаміку дебіторську заборгованість за товари роботи та 

послуги на прикладі ТОВ «ІЛЛІНЕЦЬКЕ» за чотири роки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Питома вага дебіторської заборгованості за товари роботи та 

послуги в складі оборотних активів на ТОВ «ІЛЛІНЕЦЬКЕ» за 2014-

2017рр. 

З проведеного аналізу видно, що найбільш значне зростання питомої ваги 

дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги спостерігається 

протягом  2014-2015 рр., а саме на 10, 23 %, що є негативним явищем та 

призводить до вповільнення платіжного обігу. Дані зміни були спричинені 

неплатоспроможністю та необачною кредитною політикою Товариства, щодо 

деяких покупців та замовників.  

Та вже у 2016 р. спостерігається  незначне зростання частки дебіторської 

заборгованості за розрахунками із покупцями та замовниками порівняно з 2015 

р. на  4,32%, що є досить припустимо зважаючи на високі темпи інфляції, що 

характеризують сучасну економіку України. 

У  2017 р. керівництвом Товариства було вжито відповідні заходи щодо 

зменшення частки дебіторської заборгованості в оборотних активах, що 

призвело до її зменшення на 6,1% у порівнянні із минулим роком. 

Також основним показником, що характеризує стан дебіторської 

заборгованості за товари, роботи та послуги є коефіцієнт оборотності , який 

показує кількість оборотів, яку здійснює дебіторська заборгованість протягом 

аналізованого періоду (рис.3). 

Аналіз показав, що величина даного показника у 2014 р. становить 4,3 

обороти, та вже у 2015 р. він зріс на  2,98 обороти. У 2016 р. теж 

спостерігається зростання кількості обороті дебіторської заборгованості за 

товари,  роботи та послуги у порівнянні з минулим роком на  2,72 обороти, що є 

досить позитивним показником. Адже зі збільшення коефіцієнта оборотності 

дебіторської заборгованості, пропорційно і скорочується час протягом якого 

дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти. 
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Проте вже  у 2017 р. спостерігається зменшення кількості оборотів 

порівнюючи із 2016 р. на 5,5 обороти. 

 
Рис. 3. Аналіз коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості за 

товари роботи та послуги на ТОВ «ІЛЛІНЕЦЬКЕ» за 2014-2017рр. 

Проведений аналіз показав, що стан дебіторської заборгованості на 

підприємстві є досить задовільним. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновки, що велика частка 

дебіторської заборгованості в загальній структурі активів знижує ліквідність і 

фінансову стійкість підприємства та підвищує ризик фінансових збитків 

підприємства, а це ініціює додаткові витрати, а саме на:  

1. збільшення обсягу роботи з дебіторами;  

2. збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення 

періоду інкасації);  

3. збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості. 

Тому, для підвищення ефективності управління дебіторською 

заборгованістю  Товариству з обмеженою відповідальністю «ІЛЛІНЕЦЬКЕ» 

можна порекомендувати наступні заходи:  

1. вести безперервний моніторинг стану дебіторської заборгованості, 

своєчасно виявляючи і усуваючи негативні тенденції;  
2. вести оперативний контроль за надходженням готівки; 
3. орієнтуватися на велике число покупців для зниження ризику несплати;  
4. своєчасно визначати сумнівну заборгованість; 
5. безперервно контролювати стан розрахунків із покупцями та 

замовниками по простроченій заборгованості;  
6. припиняти дію договорів із покупцями, що порушують платіжну 

дисципліну; 
7. надавати більше знижок покупцям та замовникам, які працюють по 

передоплаті;  
8. безперервно стежити за оборотністю дебіторської заборгованості з 

метою з'ясування причин, які уповільнюють оборотність. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено недоліки існуючої системи обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості та запропоновано удосконалити методичний 

підхід до обліку та аналізу дебіторської заборгованості як інструменту 

покращення фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: внутрішній контроль,  управління, розрахунки, 

дебіторська заборгованість, удосконалення, модель, аналіз. 

Постановка проблеми. Облік та аналіз дебіторської заборгованості є 

одним із найбільш складних та пріоритетних питань, що зумовлено актуальною 

для України проблемою неплатежів, адже значне недоотримання коштів 

підприємства, з одного боку, за рахунок збільшення величини заборгованості 

покупців та замовників, а з іншого – за рахунок потреби погашення зобов’язань 

перед бюджетом за нарахованими податками чи виплати заробітної плати 

працівникам, тоді як безпосередній розрахунок з дебіторами ще не відбувся. 

Дебіторська заборгованість є нормальним явищем у діяльності підприємства до 

тих пір, коли вона контрольована та своєчасно погашається. Особливо 

проблемним є питання щодо суперечностей між бухгалтерським та податковим 

обліком у формуванні резерву сумнівних боргів, обліку сумнівної та 

безнадійної дебіторської заборгованості. Постановка правильно організованого 

обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах перш за все 

повинна сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і доведення 

заборгованості до стану безнадійної. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш вагомі дослідження 

питань регулювання організації бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості та його удосконалення здійснили вітчизняні вчені: І. О. Бланк, 

М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, А. Д. Бутко, С. Ф. Голов, Л. В. Городянська, Р. О. 

Костирко, В. М. Костюченко, Г. О. Кравченко, С. А. Кузнєцова, Л. О. 

Лігоненко, А. А. Мазаракі, Г. В. Митрофанов, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Ю. І. Осадчий, Г. В. Савицька, В. В. Сопко, А. Г. Шаповалова, В. О. Шевчук, О. 

А. Шевчук та ін. З іноземних науковців необхідно відзначити А. Апчерча, Дон 

Р. Хенсена, Д. Нортона, Р. Каплана, Я. В. Соколова та інших. На думку С. Ф. 

Голова, дебіторська заборгованість – фінансовий актив, що є контрактним 

правом однієї сторони отримати гроші й узгоджується з відповідним 

зобов’язанням сплати іншої сторони [7]. Враховуючи здобутки науковців з 

обліку та аналізу дебіторської заборгованості, залишаються невирішеними 

теоретичні та практичні питання щодо забезпечення інформаційних потреб 

внутрішніх користувачів щодо цього об’єкту обліку. 

Виклад основного матеріалу. В Україніпроцес проходження 

господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством. 

Відсутні гарантії на своєчасне одержання грошей за відвантажений споживачам 

товар у відповідності з договором. Така ситуація «паралізує» діяльність 

підприємства. У зв’язку з тим, що безнадійна заборгованість, на сьогоднішній 

день в Україні, посідає досить вагоме місце у складі всієї заборгованості 

особливої уваги потребує порядок списання простроченої дебіторської 

заборгованості оскільки існує прямий взаємозв’язок між та- 

ким списанням і формуванням оподатковуваної бази податку на 

прибуток. Це також відіграє важливу роль при формуванні фінансових 

результатів діяльності підприємства [10]. Проблема підприємства не лише у 

тому, що 

борги не повертаються, а і у тому, що досить складно оцінити суму 

ймовірної безнадійної заборгованості, розрахувати резерв для її списання і, тим 

більше, списати її у бухгалтерському обліку. 

Згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємства на певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, 

які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів, їх еквівалентів або інших активів [2]. У більшості випадків можна 

визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну й нетоварну 

(неопераційну). Операції називають товарними, якщо йдеться про оплату 

продукції, робіт і послуг. Тобто товарна дебіторська заборгованість виникає 

внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства, яка може 

передбачити продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

Розрахунки з покупцями та замовниками належать до товарних 

відповідно до визначення. Покупці – це фізичні або юридичні особи, які 

купують товари (роботи, послуги). Замовники – це учасники договору, на 

підставі замо-влення яких виготовляється конкретна про-дукція, надаються 

послуги, виконуються роботи іншим учасником договору [3]. 

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості можна визначити такі: 

1) структура дебіторської заборгованості, що представлена у 

нормативних документах, не передбачає її деталізації таспіввідношення різних 

видів дебіторської заборгованості; 

2) бухгалтерський облік дебіторської заборгованості не враховує 

специфіки 
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даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і 

велику кількість методів оцінювання; 

3) облікові регістри, що рекомендовані для використання, не 

передбачають 

накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня 

деталізації і узагальнення, що заважає отриманню достатньої інформації для 

проведення аналізу розрахунків з дебіторами; 

4) необхідність змін у будові регістрів аналітичного та синтетичного 

обліку дебіторської заборгованості. Оскільки сьогодні облік дебіторської та 

кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі – журналі 3, а це 

зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, які лише частково пов’язані між 

собою, відповідно і обліковувати їх потрібно в різних регістрах [1]; 

5) практично недослідженим питанням є оплата дебіторської 

заборгованості, визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на 

дебіторську 

заборгованість, розробка оптимальної політики управління нею є 

достатньо 

серйозною і потребує глибокого вивчення [4]; 

6) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової 

дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи та послуги; 

7) застосовування в умовах України традиційної за кордоном методики 

аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність 

необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з 

дебіторами. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно 

оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь її впливу на 

фінансово-господарський стан підприємства; 

8) недостатнє вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх 

покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку [5]. 

Для вирішення цих проблем та вдосконалення обліку дебіторської 

заборгованості можна запропонувати наступні заходи:  

1) використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на 

підставі класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 

строками непогашення (до 3, 6 і 12 місяців);  

2) використовувати метод розрахунку з покупцями, який широко 

застосовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами, метод надання 

знижок за дострокової оплати;  

3) створювати резерв сумнівних боргів за результатами інвентаризації 

дебіторської заборгованості в кінці року перед складанням звітності, а 

використовувати його протягом звітного року. Резерв сумнівних боргів варто 

формувати в розрізі кожного боржника, за термінами непогашення дебіторської 

заборгованості та залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це 

дасть змогу отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка 

визнана сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та 
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понад резерв сумнівних боргів; про суми заборго-ваності, що раніше була 

визнана безнадійною [9];  

4) збільшувати кількість покупців і замовників підприємства для 

зменшення масштабів ризику несплати боргів;  

5) удосконалити контроль стану розрахунків з дебіторами, зокрема за 

простроченими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види дебіторської 

заборгованості, які є недопустимими для підприємства;  

6) внести зміни до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», у яких чітко 

були б розмежовані поняття довгострокової та короткострокової дебіторської 

заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках бухгалтерського 

обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті. Водночас слід вказати, 

що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – 

необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках [5];  

7) здійснювати моніторинг потенційних дебіторів (оцінювання 

фінансового стану та платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо);  

8) доцільно було б здійснювати оцінку дебіторської заборгованості за 

допомогою міжнародних стандартів;  

9) слід своєчасно та періодично контролювати співвідношення 

дебіторської заборгованості. Адже значне перевищення дебіторської 

заборгованості над кредиторською створює загрозу для фінансової стабільності 

підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.  

10) Необхідно приділити увагу організації обліку дебіторської 

заборгованості та доповнити облікову політику елементами, що дасть змогу 

вчасно виявити проблемні моменти та вжити заходи щодо відновлення 

платоспроможності покупців та замовників. У таблиці 1 представлена 

характеристика елементів облікової політики [8]. 

11) Резерв сумнівних боргів варто формувати в розрізі кожного з 

боржників, за термінами непогашеннями дебіторської заборгованості та 

залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це дасть змогу 

отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка визнана 

сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та понад 

резерву сумнівних боргів; про суми заборгованості, що раніше була визнана 

безнадійною [6]. 

12) Аналіз та оцінка стану дебіторської заборгованості в системі 

управління підприємством передбачає зовнішній та внутрішній аналіз, 

виявлення можливостей, ризиків та загроз, облік ресурсів та встановлення 

обмежень у 

часі щодо досягнення поставлених цілей, визначення середнього розміру 

фінансових активів, які перебувають у формі дебіторської заборгованості, їх 

питомої ваги в загальній сумі оборотності активів підприємства, поділ та оцінку 

дебіторської заборгованості за окремими її видами та строками погашення. Це 

надасть можливість задовольняти інформаційні потреби облікового персоналу в 

розрізі її структурних елементів, а також дасть змогу 

окреслити суми заборгованості, що вилучені із господарського обороту 

різними дебіторами для цілей управління й контролю. 
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Таблиця 2 

Елементи облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської 

заборгованості 
Елемент облікової 

політики  

Характеристика елементу облікової політики 

1. Види діяльності 

підприємства 

Необхідно чітко визначити види діяльності, якими займається 

підприємство, від цього залежить вибір заборгованості на яку 

нараховується резерв. Окремо зазначити перелік видів діяльності, 

що входять до операційної, 

фінансової та інвестиційної 

2. Форма ведення 

обліку  

 

Зазначення форми ведення бухгалтерського обліку, що 

безпосередньо впливає на сукупність та послідовність 

використання облікових регістрів. Форма ведення обліку може 

бути ручна (журнальна, журнально-ордерна та ін.) і 

комп’ютеризована. 

3. Визнання та оцінка 

дебіторської 

заборгованості 

 

Визнання дебіторської заборгованості як активу здійснюється, 

якщо: існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 

економічних вигід; сума дебіторської заборгованості може бути 

достовірно визначена. У випадку із заборгованістю покупців та 

замовників додаються ще дві умови: покупцеві передані ризики і 

вигоди, пов’язані з правом власності на актив; підприємство 

продавець не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованим активом. Передбачити в наказі додатково умови 

застосування оцінки заборгованості за справедливою вартістю, що 

відповідає вимогам концепції управління вартістю підприємства. 

4. Класифікація та 

аналітика дебіторської 

заборгованості 

 

Необхідно передбачити та закріпити в Наказі перелік 

класифікаційних ознак та види, на які поділяється дебіторська 

заборгованість для тих чи інших управлінських потреб та вказати 

відповідно до обраної класифікації розрізи аналітики для обліку 

заборгованості. 

5.Визнання 

заборгованості 

сумнівною 

Зазначаються критерії визнання дебіторської заборгованості 

сумнівною і джерела отримання інформації, а саме: прострочення 

боржником терміну погашення; порушення справи про визнання 

боржника банкрутом. 

6. Період та метод 

нарахування резерву 

сумнівнихборгів 

Визначити термін проведення інвентаризації дебіторської 

заборгованості для створення резерву сумнівних боргів: на початку 

чи в кінці року. Зазначається вид методу нарахування резерву, а 

також терміни та підстави його нарахування: – на підставі 

платоспроможності окремих дебіторів (зазначити перелік 

документів, за якими визначається така платоспроможність); – на 

підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її 

виникнення (зазначити, на які групи за строком вона 

розподіляється). 

7.Визнання 

заборгованості 

безнадійною 

Визначаються критерії віднесення дебіторської заборгованості до 

безнадійної відповідно до бухгалтерського та податкового 

законодавства. 

8. Порядок списання 

безнадійної 

заборгованості. 

Зазначити порядок, за яким списується безнадійна заборгованість, 

зокрема закріпити в Наказі, що заборгованість списується з 

балансу відповідно до розпорядження керівника на підставі 

проведеної інвентаризації та письмового обґрунтування 

доцільності списання. 
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Оплата дебіторської заборгованості являє собою форму реструктуризації 

активів, що по лягає у переведенні дебіторської заборгованості в ліквідні форми 

активів. Основними видами оплати дебіторської заборгованості 

(рефінансування) є облік векселів, форфейтинг та факторинг. На сьогодні 

найбільш популярними формами рефінансування дебіторської заборгова-ності 

у світі є факторинг і форфейтинг, але в Україні вони досі не набув поширення 

через відсутність необхідної правової бази й відпрацьованої методики обліку, 

тоді як їх застосування пришвидшило б перетворення дебіторської 

заборгованості у грошові активи. 

Висновки та перспективи досліджень. На сучасному етапі 

економічного розвитку вітчизняні підприємства неспроможні ефективно 

управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних 

активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. 

Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої 

форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню 

інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій з 

дебіторами. Облікове та аналітичне забезпечення стану дебіторської 

заборгованості має бути організоване таким чином, щоб достатньою мірою 

відбивати й характеризувати всю господарську діяльність з достатньою 

конкретизацією, саме це зумовлює подальший напрямок досліджень у галузі 

облікового та аналітичного забезпечення управління дебіторською 

заборгованістю на підприємстві. 
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Стаття присвячена актуальним питанням обліку та реалізації товарів на 

підприємствах роздрібної торгівлі  Досліджено особливості обліку товарів на 

підприємствах. Розглянуто питання організації обліку реалізації товарів на 

підприємствах роздрібної торгівлі. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді.  Актуальність цієї теми 

полягає в тому, що торговельна діяльність передбачає отримання прибутку, 

який залежить від асортименту товарів, при продажу яких формується дохід. 

Лише за допомогою створення та функціонування форм і методів 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю руху товарів може бути 

досягнуте ефективне управління товарними ресурсами. 

 Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою 

бухгалтерського обліку  підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за 

точністю і об'єктивністю основного показника діяльності підприємства та 

обсягу товарообігу та доходу торгівлі. Процес реалізації товарів відіграє дуже 

важливу роль на сучасному ринку. Підприємства реалізують товари з 

урахуванням потреб споживачів і враховуючи їхню купівельну спроможність. 

Звичайно падприємства зацікавлені у реалізації тих товарів, які користуються 

більшим попитом на ринку, які можуть задовольнити споживачів, та зберегти 

баланс між дефіцитом та перенасищенням того чи іншого товару.  

 Питанням організації обліку в цілому та безпосередньо на торговельних 

підприємствах присвячено багато наукових праць вітчизняних вчених-

економістів.            

 Так Т.Я.Сенчук у своїй науковий праці основну увагу загострює лише на 
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окремих аспектах організації руху товарів, як основної одиниці 

бухгалтерського обліку в торгівлі при цьому вказуючи, що найбільш 

проблемним моментом є облік товарів торгових націнок і знижок при 

переміщенні між внутрішніми підрозділами підприємства[4].    

 У статті Н.Ю.Алексєєвої здійснено комплексне виділення та 

характеристика особливостей організації обліку на торговельному 

підприємстві. Безпосередньо досліджено особливості:розробки та 

документального оформлення облікової політики системи обробки даних 

автоматизації обліку структури бухгалтерії. Виявлено, що організація 

бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах є досить 

проблемною[1].         

 О.М.Чабанюк та Н.О.Юганович досліджено особливості торгівлі як 

форми товарного обігу, визначено економічну сутність товарів у роздрібній 

торгівлі. Обґрунтовано важливість обліку товарних запасів й товарообігу та 

його місця в управлінні роздрібними підприємствами. Визначено основні 

проблеми перспективи та напрями розвитку обліку товарних запасів у 

торгівлі[5].            

 Однак слід відмітити, що у вітчизняній економічній літературі 

недостатньо наукових праць з комплексного виділення та характеристики 

особливостей організації обліку товарів на торгівельному підприємстві.  

 Торговельна діяльність в Україні нині є однією з найпоширеніших форм 

підприємництва. У статутних документах будь-якого підприємства в якості 

виду підприємницької діяльності найчастіше вказується торгівля. Відповідно до 

п. 1 ст. 263 Господарського кодексу , господарсько-торговельною є діяльність, 

що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, 

спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і 

виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх 

реалізацію шляхом надання відповідних послуг. У п. 3 ст. 263 цього Кодексу 

наведено форми господарсько-торговельної діяльності, які можуть здійснювати 

суб’єкти господарювання: матеріально-технічне постачання і збут; 

енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське 

харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне 

посередництво у здійсненні торговельної діяльності, інша допоміжна діяльність 

із забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу [2].   

 Бухгалтерський облік торговельної діяльності має свої особливості 

порівняно з обліком інших видів діяльності. Перша особливість обліку в 

торгівлі є те, що тут використовується 28 рахунок, як основний. Друга 

особливість в обліку торгівлі є те, що усі витрати тут сконцентровуються на 

двох рахунках  це рахунок 92 «Адміністративні витрати», а основні витрати 

концентруються на рахунку 93 «Витрати на збут». У торгівлі не 

використовується такий витратний рахунок, як 91 «Загальновиробничі 

витрати»[3].          

 Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою 

бухгалтерського обліку торговельного підприємства. Одиницею 

бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група. 
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Придбання товарів оформляється договором, який складається між 

постачальником та покупцем. У договорі обумовлюється номенклатура і 

вартість товару, термін поставки та термін оплати, а також зобов'язання, які 

несуть підприємства. Надходження товарів відображається на підставі 

накладних, товарно-транспортних накладних типової форми[5].    

 Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку роздрібного 

товарообороту і товарних запасів, затвердженої наказом Мінстату України від 

28.12. 96 № 389, під роздрібним товарооборотом розуміють оборот по продажу 

товарів безпосередньо населенню як за готівку, так і за розрахунковими чеками 

установ банків, через спеціально організовану торгову мережу (магазини, 

універмаги, супермаркети, автозаправні станції тощо), незалежно від відомчої 

підпорядкованості та форм власності, а також відпуск товарів по 

безготівковому розрахунку дрібним оптом окремим установам (дошкільним 

дитячим установам, школам, лікарням та ін.).      

 Організація обліку товарів залежить від ряду факторів: по-перше,від 

форми продажу оптової чи роздрібної, яку можуть застосовувати роздрібні 

підприємства, торговельні та заготівельні підприємства, а також підприємства 

громадського харчування. Під час застосування оптової форми реалізація 

товарів не збігається з надходженням грошових коштів. Тому виникає 

необхідність облічувати дебіторську заборгованість від моменту постачання 

товарів до моменту надходження платежу за них. Під час застосування 

роздрібної форми момент реалізації товарів збігається з моментом оплати 

готівковими грошовими коштами. По-друге, наявність різних цін при 

придбанні і реалізації товарів. Цей фактор обумовлює ведення обліку товарів, 

або за купівельною (первісною) вартістю, або за ціною реалізації. Якщо 

підприємство облікує товари за ціною реалізації, то виникає необхідність 

облікувати різницю між цінами реалізації та придбання, а саме торгову націнку. 

По-третє, промислові та інші виробничі підприємства володіють виробами, 

матеріалами, продуктами, які спеціально придбанні для продажу. Ці 

матеріальніцінності також підпадають під категорію«товари»[4].  

 У бухгалтерському обліку до категорії товарів відносять матеріальні 

цінності, що придбанні, отриманні та утримуються підприємством з метою 

подальшого продажу.          

 Завдання щодо організації системи обліку товарів на підприємствах  

роздрібної торгівлі полягають у: оптимальному функціонуванні системи обліку, 

що створює умови для формування облікової, контрольної і аналітичної 

інформації в оптимальному режим; визначенні важелів контролю і управлінні 

цими системами, а також у методах їх використання для різних рівнів від 

керівників підрозділів обліку, контролю та аналізу до керівництва 

підприємства; створенні сприятливих умов праці спеціалістів обліку 

(визначення обсягу робіт, конкретизація і розмежування відповідальності за 

виконання облікових, контрольних і аналітичних операцій та надання 

інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам); запровадженні наукових 

досягнень у практику технології обліку на суб’єкті господарювання будь - 

якого виду; наявності облікової, контрольної та аналітичної інформації за 
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необхідними розрізами, у встановлені терміни для досягнення її корисності та 

забезпечення вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів[6].   

 Вважаємо, що для формування своєчасної та точної інформації про обсяг 

реалізації товарів в обліковій системі роздрібного підприємства оптимальним є 

раціональне поєднання складових облікового процесу з рівнями управління 

продажами товарів, а також удосконалення існуючої практики обліку реалізації 

товарів щодо документального оформлення відповідних господарських 

операцій та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 

 Ціна реалізації товару складається з первісної вартості товарів, плюс 

торгової націнки. Торгова націнка фактично являє собою прибуток, який 

підприємство планує отримати від реалізації товару[3].     

 Для обліку торгової націнки використовується рахунок 285 «Торгова 

націнка», що призначений для підприємств роздрібної торгівлі. По кредиту 

рахунку 285 відображається нарахування націнки на товари, а по дебету — її 

списання наприкінці місяця. В роздрібних підприємств після проведення 

нарахування націнки на рахунку 282 товари обліковуються не за первісною 

вартістю, а за цінами продажу.        

 Використання даного методу обліку товарів відбувається в зв’язку з тим, 

що він значно спрощує трудомісткість облікової роботи, а також дозволяє 

простіше визначати фінансові результати діяльності підприємства наприкінці 

місяця. Після реалізації товару торгова націнка по даному реалізованому товару 

списується зворотною проводкою Дт 285 Кт 282[4].     

 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»[1].   

 Під час реалізації товарів за грошові кошти у бухгалтерському обліку 

підприємства-продавця виникає дохід. При цьому для його визнання мають 

бути дотримані усі перелічені умови : 1) покупцю передані ризики й вигоди, 

пов’язані з правом власності на товари; 2) підприємство не здійснює надалі 

управління та контроль за реалізованими товарами; 3) сума доходу (виручки) 

може бути достовірно визначена; 4) є впевненість, що в результаті операції 

відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з 

цією операцією, можуть бути достовірно визначені. При невиконанні хоча б 

однієї з наведених умов дохід у бухгалтерському обліку не визнається.   

 Для забезпечення раціональної організації обліку товарів необхідно: – 

встановити чітку систему документообігу і суворий порядок оформлення 

операцій з руху матеріальних цінностей; – проводити в установленому порядку 

інвентаризації та вибіркові перевірки наявності товарів і вчасно відображати в 

бухгалтерському обліку результати цих інвентаризацій та перевірок; – 

дотримуватись норм та правил організації зберігання товарно-матеріальних 

цінностей; – застосовувати засоби механізації та автоматизації обліково-

обчислювальних робіт з використанням програм складського обліку[1]. 
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 У разі виявлення нестачі товарів складають відповідний акт. Ці акти є 

юридичною підставою для висування претензій винуватцю нестачі. Проблемні 

ситуації найчастіше виникають у підприємств, які займаються одночасно 

кількома видами торгівлі. Так, за наявності кількох видів торгівлі підприємству 

доцільно розподілити бухгалтерський облік товарів та фінансові результати 

підприємства за кожним видом діяльності, а також у розрізі кожної окремої 

господарської одиниці[4].         

 Для поліпшення організації обліку торгівельних підприємств доцільно 

використовувати відповідні програмні продукти, що дадуть можливість 

бухгалтерії підприємства максимально автоматизувати процес обліку товарів, 

як на складах оптових підрозділів, так і в мережі роздрібної торгівлі. Якщо 

автоматизація складського обліку оптової торгівлі буде базуватися на обробці 

первинної документації, то автоматизація обліку в роздрібній торгівлі може 

використовувати дані з касових апаратів, що повинні використовуватись 

підприємствами[5].          

 Сьогодні всі господарські операції торгівельної діяльності – від купівлі 

товару до визначення фінансового результату – зазнали змін при відображенні 

у бухгалтерському обліку у зв’язку з впровадженням Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Бухгалтерам постійно доводиться долати труднощі та 

складності перехідного періоду. Тому необхідно звертати належну увагу до 

організації бухгалтерського обліку діяльності торгівельного підприємства в 

умовах його реформування з метою забезпечення користувачів повною, 

достовірною та об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства та 

результати його діяльності.          

 Облік надходження та вибуття товарів, їх відображення в 

бухгалтерському обліку є одним з найбільш важливих ділянок роботи 

бухгалтера. Це пояснюється тим, що від правильного оформлення первинних 

документів, своєчасності, повноти та правильності відображення в 

бухгалтерському обліку господарських операцій по них - залежить фінансовий 

стан і стабільність організації.         

 З метою посилення місця обліку товарів у системі управління 

торгівельними підприємствами слід забезпечити контроль за надходженням 

товарів і виконанням договорів постачань у напрямах виконання плану 

надходження товарів загалом, а також за джерелами надходжень, виконання 

договірних обов'язків постачальниками за кількістю, об'єм  асортименту, 

якістю, строком постачання товарів, правильне визначення кількості, якості, 

цін, вартості товарів, що надійшли в магазин за своєчасним і якісним 

оформленням документів на товари, своєчасне і повне оприбуткування товарів 

матеріально відповідальними особами, що є важливою умовою забезпечення 

збереження товарно-матеріальних цінностей.      

 Для того щоб мінімізувати трудові витрати в обліку торгівлі, необхідно 

розробити сучасні програмні продукти, що дадуть змогу зменшити штат 

працівників бухгалтерії і, відповідно, витрати на заробітну плату, а також 

максимально автоматизувати бухгалтерський облік.     

 Діяльність торговельного підприємства вимагає розмежування облікових 
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даних для внутрішніх і зовнішніх користувачів та підвищення ефективності 

управління продажами товарів. Цього можна досягти шляхом удосконалення 

системи аналітичного обліку. Удосконалення обліку операцій з продажу 

товарів сприятимуть більш повному та об’єктивному відображенню торгових 

операцій у бухгалтерському обліку підприємств роздрібної торгівлі, а саме від 

цього залежить ефективність та оперативність прийняття рішень щодо стратегії 

і тактики розвитку підприємства.        

 Належно організований бухгалтерський облік реалізації товарів має 

важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств, для 

забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими 

зобов’язаннями з податку на додану вартість.      

 Узагальнюючи вищенаведений матеріал, потрібно відзначити,що на 

рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, 

придбаних для продажу без переробки, й одержання нового продукту за  

первісною вартістю, або за цінами реалізації. За дебетом рахунка 

відображається збільшення вартості придбаних товарів, за кредитом, 

зменшення вартості реалізованих товарів. Бухгалтерський облік торгівлі 

використовує окремі рахунки бухгалтерського обліку товарів; в торгівлі не 

використовується витратний рахунок; загально виробничі витрати; в 

бухгалтерському обліку оптово-роздрібних підприємств максимально потрібно 

використовувати програмні продукти та обчислювальну техніку.  
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І.В. Денисюк 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрито економічну сутність і склад операційних витрат 

підприємства. Розглянуто класифікацію витрат у відповідності до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та їх вплив на 

формування результатів господарської діяльностіпідприємства 

Ключові слова: операційні витрати,визнання витрат, класифікація витрат, 

економічні елементи, групування витрат 

Одним з основоположних питань діяльності будь-якого суб’єкта 

підприємницької діяльності є питання досягнення стабільного фінансово-

економічного стану та загальної ефективності господарської діяльності. Для 

досягнення цієї мети необхідною умовою є такий спосіб господарювання, який 

забезпечує отримання прибутку. 

В умовах конкурентної боротьби існує дві стратегії розвитку підприємств. 

Перша стратегія пов’язана із скороченням витрат виробництва і збільшенням на 

цій основі прибутку. Друга стратегія заснована на підвищенні якості і 

розширенні асортименту продукції, що виробляється та реалізовується, що веде 

за собою збільшення витрат, і в даному випадку розрахунок базується на 

збільшенні маси прибутку. Перша і друга стратегії пов’язані з 

конкурентоспроможністю підприємств.  

В певній мірі нові засади господарювання значно випереджують існуючі 

методи управління та вступають з ними у протиріччя, яке полягає у відсутності 

адаптації до нових умов господарювання. Визначення економічної сутності  

операційних витратпідприємства та їх облікє важливим інструментом оцінки 

економічної ефективності виробництва, його результатів та усієї виробничо-

господарської діяльності. 

На всіх підприємствах незалежно від форм власності в ході операційного 

циклу виникають витрати діяльності, в тому числі операційні витрати і тому цій 

темі приділяється велика увага. Значний вклад у дослідження питань визнання, 

оцінки, обліку, аналізу і контролюопераційних витрат підприємства внесли 

відомі вчені-економісти: Балюх М.А., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.Н., Іващенко 

В.І., Завгородній В.П., Луговий В.А., Нескреба А.М., Петрова В.І., Сопко В.В., 

Ткаченко Н.М., Чебанова М.Т. та інші. 

В умовах сталого розвитку економіки виникає гостра потреба у 

господарюючих  суб’єктів  до всебічного і глибокого аналізу формування 

операційних витрат  і їх достовірному плануванню і обліку, тобто внаслідок 

конкуренції зростає значення ефективного і раціонального використання всіх 

наявних у підприємства ресурсів, що призводить до необхідності рішення 

питань про оптимізацію витрат в підприємствах. Їх оптимальний розмір 

визначається сукупністю взаємопов’язаних факторів зовнішнього і 

внутрішнього порядку, при яких рівень витрат може бути мінімальним при 

максимально можливій якості обслуговування і забезпечується найбільший із 
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можливих варіантів використання трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів. 

Ефективне використання всіх видів ресурсів, недопущення їх втрат і 

попередження невиробничих витрат  в усіх галузях господарства нерозривно 

пов`язано з проблемою підвищення наукового рівня контролю і обліку  витрат 

підприємства, але саме головне – з  необхідністю формування механізму   

управління операційними витратами.   

Формування такого механізму вимагає відмови від багатьох догматичних 

уявлень про економічну природу і сутність витрат підприємств, для найбільш 

широкого використання теорії і практики не тільки вітчизняних економістів, 

але і зарубіжних фахівців. 

Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності 

настання ризику банкрутства, необхідно ретельно аналізувати показники 

внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства, враховувати 

можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних 

співвідношень обсягів результатів діяльності. Одним таким з важливих 

показників результатів фінансово-господарської діяльності підприємства є 

витрати.  

Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання 

продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє 

підвищити рентабельність. Однак, витрати підприємства мають неоднорідний 

характер, що потребує їх класифікації. Класифікація – це один із методів 

пізнання та вивчення явищ, процесів, об’єктів, який полягає в їх розподілі на 

класи на базі визначених ознак, властивостей та закономірностей зв’язків між 

ними. Чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання 

досліджуваних явищ, процесів, об’єктів, та можливостей управління ними. 

Класифікація витрат є основою їх обліку, аналізу та планування на 

підприємстві. Класифікація витрат допомагає оцінити здійсненні витрати, 

знайти можливі способи підвищення ефективності витрат та прийняти 

правильні рішення щодо управління ними. 

В основу організації обліку операційних витрат покладено систему їх 

класифікації за різними ознаками, що забезпечує глибше вивчення  складу та 

характеру витрат,  дозволяє посилити контроль над ними та використовувати в 

практиці економічної роботи однотипні способи їх групування. 

Під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок 

вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків 

власників)[3]. 

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні 

певних умов. Витрата визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає 

принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосовуваному у 

національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо 

витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони 

відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 
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здійснені [1]. 

Нормами П(С)БО 16 суворо регламентуються умови визнання витрат 

підприємства (рис.1).  

 

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», елемент витрат – сукупність економічно 

однорідних витрат. Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом 

[4]. 

Об’єкт витрат – це продукція, роботи, послуги, або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом 

(виконанням) витрат [4]. 

За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою 

сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної 

виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - 

спожиту частину матеріальних, трудових ресурсів. 

У відповідності з національними Положеннями (стандартами) в основі 

організації обліку витрат підприємств лежить їх класифікація[2]. Розрізняють 

наступні групування витрат в підприємствах: 

- за елементами; 

- за статтями витрат; 

- в залежності від способу їх  включення до витрат окремих 

структурних підрозділів організації; 

- в залежності від обсягу товарообороту; 

- за звітними періодами; 

- за функціональним призначенням. 

Групування витрат за елементами витрат дозволяє отримувати 

інформацію про величину витрат в залежності від їх економічного змісту. 
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Рис. 1. Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 [4] 
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Для прийняття рішень необхідна інформація про затрати які несе 

підприємство і які виникають в процесі діяльності, а також про доходи в 

майбутніх періодах. Такі дані можуть бути одержані на основі величин 

попередніх періодів і тенденцій які склалися в розвитку виробництва. 

Витрати, що виникають в процесі господарської діяльності поділяються 

на: витрати від операційної (основної та іншої), інвестиційної та  фінансової  

діяльності.  

Витрати операційної діяльності у відповідності до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку групують за наступними  економічними елементами: 

- матеріальні затрати ; 

- витрати на оплату праці ; 

- відрахування на соціальні заходи ; 

- амортизація; 

- інші операційні витрати[4]. 

На підприємствах до складу “Матеріальні затрати” включається вартість 

витраченої сировини, купівельних товарів, напівфабрикатів, палива, тари і 

тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів. 

До складу елементу “Витрати на оплату праці” включають заробітну 

плату за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, 

оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, та інші витрати на оплату 

праці. 

У складі елементу “Відрахування на соціальні заходи” відображають 

відрахування на соціальне страхування, відрахування на індивідуальне 

страхування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи.  

До складу елементу “Амортизація” включають суми нарахованої 

амортизації основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних 

нематеріальних активів. 

У складі елементу “Інші операційні витрати” підприємства враховують 

витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу перших чотирьох 

елементів, а саме: витрати на послуги зв’язку, витрати на відрядження, плата за 

розрахунково-касове обслуговування та інше. 

Зарубіжні вченні, як правило, ділять витрати на три основні групи:  

- витрати сировини і матеріалів; 

- витрати робочої сили ; 

- непрямі витрати.              

Для фінансового обліку важливими є класифікаційні ознаки витрат 

зв’язані з видами діяльності та витратами за елементами і відношенням до 

собівартості продукції. 

Витрати операційної діяльності групуються за економічними елементами. 

Це групування витрат є єдиним для всіх суб’єктів економічної діяльності. 

Підприємства зацікавлені в максимальному скорочені збиткових статей 

які впливають на результати діяльності тобто на рахунок доходів. Якщо 

розглянути структуру собівартості виготовленої продукції, то найбільша доля 

витрат включається у витрати виробництва, і являє собою невід’ємну частину 

активів, щоб практикувати використання активів і списання їх через витрати на 
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собівартість продукції у фінансовому обліку групування витрат здійснюється 

через виділення елементів витрат на рахунках бухгалтерського обліку та по 

видах діяльності. 

Власники підприємств зацікавлені в максимізації прибутку, оскільки саме 

за його рахунок вони можуть розвиватися, збільшувати масштаби виробництва, 

впроваджувати новітні технології та закордонний досвід; а також в мінімізації 

витрат, оскільки вони безпосередньо впливають на прибуток підприємства, 

його функціонування та місце на ринку. У зв'язку з цим зростають роль та 

значення ведення бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю 

витрат в системі управління підприємством. 

Будь-яка діяльність господарюючого суб'єкта пов'язана з витратами 

матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається 

на ринку. В системі управління підприємством головним об'єктом є процес 

визнання, оцінки, а також обліку, аналізу та контролю витрат господарської 

діяльності в цілому та в розрізі їх видів, цілей, періодів виконання. 
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ОБЛІК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

У статті розглянуто облік собівартості продукції та витрат виробництва. 

Наведені методи обліку витрат і калькулювання собівартості. Було 

досліджено облік витрат виробництва.  

Ключові слова: облік, методи обліку,  витрати виробництва, собівартість 

продукції. 

Поставка проблеми. Ефективне управління промисловими підприємствами 

України в сучасних ринкових умовах господарювання вимагає нового підходу 

до визначення собівартості продукції на основі дійового контролю за витратами 

виробництва. Розрахунок собівартості продукції є основою для прийняття 

багатьох управлінських рішень. Наприклад, випуск якої продукції продовжити 

чи припинити, яку ціну встановити на продукцію, які зміни необхідні в 

технології та організації виробництва і так далі.  Ефективність цих рішень 
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напряму буде залежите від організації обліку витрат на підприємстві. Вимоги 

управління потребують чіткого визначення поняття методів обліку витрат і 

калькулювання та їх класифікації.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питанням організації обліку 

витрат та собівартості продукції приділяли увагу вітчизняні вченні як: 

О.Д.Василик, З.М.Васильченко, М.І.Ковальчук, О.П. Пилипченко, 

В.М.Шелудько, І.Й.Яремко.,  І. Білоусової,  М. Чумаченко,  А. Лишиленко, М. 

Врубльовського, Т. Маренич, О. Корольової,  Г. Кошевецької, Т. Карпової,  В. 

Івашкевіча, С. Голова, В. Швеця та інших. Однак, залишаються ще наукові 

дослідження, над якими досі ведуться дискусії. Так, виникають питання про 

єдність і розмежування методів обліку витрат і калькулювання. Як наслідок, 

виникає проблема класифікації методів, що полягає у виборі основ класифікації 

і у вирішенні питання, чи повинні методи обліку витрат і калькулювання 

класифікуватися як одне ціле або окремо. 

 Виклад основного матеріалу. На різних підприємствах і навіть у різних 

виробництвах та господарствах одного й того самого підприємства облік витрат 

на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) ведуть 

різними методами. Вибір методу залежить від галузевих особливостей, обсягів 

та періодичності випуску продукції, організації і технології виробництва, 

методики планування, стану технічного нормування та інших факторів. 

 Під методом обліку витрат і калькулювання собівартості розуміють 

сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих 

витрат, які дозволяють визначити фактичну собівартість продукції (робіт, 

послуг) та отримати необхідну інформацію для контролю за процесом 

формування собівартості.(1) 

 Виділяють три основні методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості: 

− нормативний; 

− позамовний; 

− попередільний. 

 Підприємства у своїх виробництвах традиційно застосовують такі методи 

обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції:  

− нормативний - у масовому та великосерійному виробництвах; 

− попередільний з елементами нормативного - у виробництві однорідної за 

вихідним матеріалом і характером обробки продукції (лиття, прокат, 

поковки тощо); 

− попроцесний з елементами нормативного - у виробництвах з обмеженою 

номенклатурою; 

− позамовний з елементами нормативного - у дрібносерійному та 

одиничному виробництвах;  

− позамовний - при виготовленні експериментальних виробів і на 

ремонтних роботах. 

 Як бачимо, підприємству є з чого обирати. При цьому мета в усіх методів 

розрахунку собівартості одна - отримати інформацію про собівартість одиниці 
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продукції для ціноутворення, контролю витрат, оцінки незавершеного 

виробництва і готової продукції. Про суть кожного з основних методів 

наведено ділі. 

 Нормативний метод обліку витрат на виробництво є найбільш 

прогресивним. Він характеризується тим, що на підприємстві за кожним видом 

виробів на основі діючих на початок звітного місяця норм і кошторисів 

витрат складають нормативну калькуляцію. На підставі нормативної 

калькуляції визначають фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), 

здійснюють оцінку браку у виробництві та розмірів НЗВ. 

Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів установлюють відповідно 

до конструкторсько-технологічної та іншої документації на виробництво 

продукції. Вони утворюють взаємозв’язану систему, що регламентує всі 

сторони господарської діяльності підприємства. Норми можуть змінюватися (як 

правило, знижуватися) у міру освоєння виробництва та поліпшення 

використання матеріальних і трудових ресурсів. 

Нормативний метод застосовують на підприємствах оброблювальних 

галузей промисловості з масовим і великосерійним характером виробництва, де 

виробляється різноманітна і складна продукція, що складається з великої 

кількості деталей та вузлів. Наприклад, на підприємствах машинобудування, 

швейної, взуттєвої, трикотажної, шинної промисловості тощо. 

Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості дозволяє, 

не чекаючи кінця місяця, отримувати дані про фактичну собівартість виробів, а 

також регулярно аналізувати причини відхилень і виявляти винних у них. 

Системне документування відхилень від норм дозволяє встановлювати причини 

відхилень у момент їх виникнення, тоді як за інших методів причини та винних 

у відхиленнях якщо й виявляють, то після складання звітної калькуляції 

собівартості. 

Облік фактичних витрат за нормативним методом на всіх підприємствах 

здійснюють окремо в частині витрат за нормами і в частині витрат, які 

є відхиленням від норм. При цьому облік відхилень від норм досягається 

шляхом щоденного документування основних витрат за їх видами, що сприяє 

своєчасному встановленню розмірів і причин виникнення додатних або 

від’ємних відхилень фактичних витрат від чинних норм. 

Від’ємні відхилення (перевитрата) свідчать про певні порушення в 

технології, організації та управлінні виробництвом. Це може бути перевитрата 

сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів унаслідок поломок обладнання, 

неякісного інструменту, заміни сировини та матеріалів, оплата не передбачених 

технологічним процесом робіт, доплати при недотриманні нормальних умов 

праці тощо. 

Додатні відхилення (економія), у свою чергу, свідчать про здійснення 

заходів, спрямованих на зниження витрат, досягнення економії матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. До них, зокрема, відносять більш раціональний 

розкрій матеріалів, використання зворотних відходів замість повноцінних 

матеріалів, застосування продуктивнішого устаткування та обладнання тощо.  
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Позамовний метод об’єктом калькулювання при цьому методі 

виступає виробниче замовлення, що відкривається на виріб (невелику групу 

виробів) або частину виробу, окрему роботу чи послугу. Як правило, кожне 

замовлення призначене для окремого замовника, споживача, отримувача. 

Витрати на виробництво при цьому обліковують за такими замовленнями. 

Цей метод застосовують: 

- при одиничному або дрібносерійному виробництві продукції, особливо за 

умови, що продукція, яка виробляється за кожним замовленням, якщо не 

унікальна, то хоча б істотно відрізняється від продукції інших замовлень; 

- при виробництві складної та великої продукції (виробів); 

- при виробництві з тривалим технологічним циклом; 

- при виконанні робіт і наданні послуг. 

Таким чином, позамовний метод використовують на підприємствах, які 

виробляють одиничні екземпляри, що не повторюються, або невеликі партії 

виробів одного виду, при виготовленні виробу, який є унікальним або 

виконується за спеціальним замовленням.  

Сутність цього методу полягає в наступному: усі прямі 

витрати обліковують у розрізі встановлених статей калькуляції за окремими 

виробничими замовленнями. 

Основними характеристиками методу є: 

- концентрація даних про всі понесені витрати та віднесення їх на окремі види 

робіт або серії готової продукції; 

- визначення витрат за кожною завершеною партією, а не за проміжок часу; 

- ведення в Головній книзі тільки одного рахунка «Виробництво». Цей 

рахунок розшифровують у картках аналітичного обліку витрат, які ведуть за 

кожним замовленням, що перебуває у виробництві на кінець звітного 

періоду. 

Зауважимо, що в позамовного методу обліку є недоліки. Основний із них - 

неможливість складання звітної калькуляції до закінчення виконання робіт за 

кожним конкретним замовленням. Це, у свою чергу, ускладнює оперативний 

контроль та аналіз рівня витрат підприємства в цілому і його окремих цехів, 

зумовлює необхідність застосування умовної оцінки при оприбуткуванні з 

виробництва окремих виробів для часткового виконання виробничого 

замовлення. Крім того, до недоліків позамовного методу можна віднести 

складність і громіздкість інвентаризації НЗВ. 

У практиці виробничого обліку застосовують декілька варіантів 

позамовного методу. Найчастіше повну собівартість замовлення в цілому 

визначають після його закінчення. При цьому в серійному виробництві часто не 

калькулюють собівартість кожного виробу, що входить до замовлення. 

У виробництвах великих одиничних виробів з тривалим технологічним 

циклом для скорочення калькуляційного періоду визначають собівартість 

окремих технологічних і монтажних частин виробу відповідно до встановленої 

комплектації. 
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Калькулюватися можуть і частковий випуск, і комплекти однакових 

деталей для різних виробів, і повний випуск запасних частин обмеженої 

номенклатури та спеціального призначення. 

Можливий варіант, за якого витрати систематизують за головним виробом 

певної серії, а собівартість модифікованих виробів калькулюється шляхом 

приєднання до витрат за нормами на ці модифікації відхилень, виявлених за 

замовленням у цілому. 

При застосуванні позамовного методу неодмінною умовою є система 

відкриття виробничих замовлень. Так, кожне прийняте до виробництва 

замовлення реєструють і присвоюють йому номер (черговий з початку року), 

що стає його кодом до завершення виконання. 

Об’єктом калькулювання при попередільному методі виступає переділ, а 

всередині переділу — певні види продукції, об’єднані в калькуляційні групи. 

Перелік переділів визначають на основі технологічного процесу і виходячи 

з можливостей планування, обліку та калькулювання собівартості продукції 

кожного переділу і оцінки НЗВ. 

Попередільний метод обліку витрат на виробництво в основному 

застосовують на підприємствах та виробництвах з повторюваною, однорідною 

за вихідною сировиною, матеріалами і характером обробки масовою 

продукцією. При цьому продукцію виготовляють в умовах однорідного, 

безперервного і, як правило, короткого технологічного процесу або низки 

послідовних процесів, кожен з яких (або їх група) становить окремі самостійні 

переділи. 

Основними характеристиками попроцесного методу є: 

- групування виробничих витрат за окремими підрозділами або дільницями без 

прив’язки до окремих замовлень; 

- списання витрат за календарний період (тиждень або місяць), а не за час, 

необхідний для завершення окремого замовлення; 

- відкриття декількох аналітичних субрахунків до рахунка 23 «Виробництво». 

При цьому вводять стільки аналітичних субрахунків, скільки існує цехів 

(дільниць) або стадій процесу виробництва. 

Попроцесний метод обліку собівартості застосовують підприємства, які 

масово виробляють одноманітну продукцію або мають безперервний 

виробничий цикл, де доцільніше вести облік витрат, співвіднесених із 

продукцією, виробленою за певний період часу, ніж намагатися співвіднести їх 

з окремими видами продукції або замовленнями підприємства. 

При попередільному методі обліку витрати на виробництво продукції 

обліковують за цехами (переділами, фазами, стадіями) і статтями витрат. 

Прямі витрати відображають у поточному обліку не за видами продукції, а 

за переділами або стадіями виробництва, навіть якщо в одному переділі можна 

отримати продукцію різних видів. 

Витрати з утримання та експлуатації обладнання обліковують за 

переділами, а всередині переділу розподіляють за видами (групами) продукції в 

порядку, установленому на підприємстві.  
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Загальновиробничі витрати обліковують відповідно за цехами та 

підприємством у цілому. Їх розподіляють між напівфабрикатами і готовими 

виробами за обраним на підприємстві методом. 

Калькуляції собівартості продукції (напівфабрикатів) при попередільному 

методі складаються відповідно до даних, отриманих за переділами. При цьому 

витрати, обліковані за першим переділом, уключаються до собівартості 

другого. У другому переділі підсумовуються витрати першого і другого 

переділів та передаються в наступний (третій) переділ і так аж до останнього 

переділу, у результаті здійснення якого виходить готова продукція. Фактичну 

собівартість одиниці продукції переділу визначають щомісячно як результат 

ділення накопиченої за період  часу або за час виконання процесу 

(переділу) суми витрат на кількість одиниць продукції, виготовленої за цей 

період часу або на цьому процесі (переділі). 

При попроцесному методі обліку витрат на виробництво загальну 

собівартість продукції визначають шляхом додавання до загальної суми витрат 

попередніх підрозділів витрат подальшого підрозділу. При цьому виробничу 

собівартість одиниці продукції розраховують діленням загальної суми 

виробничих витрат за певний проміжок часу на кількість одиниць готової 

продукції, вироблених за цей самий проміжок часу. 

Таким чином, можна зробити висновки: 

1. Вибір методу обліку та калькулювання собівартості продукції залежить 

від виду продукції (робіт, послуг), її складності, обсягів і періодичності 

випуску, типу та характеру технологічного процесу, а також організації 

виробництва на підприємстві. 

2. Облік фактичних витрат за нормативним методом здійснюють окремо в 

частині витрат за нормами і в частині витрат, які є відхиленням від норм. 

3. Позамовний метод використовують на підприємствах, які виробляють 

одиничні екземпляри, що не повторюються, чи невеликі партії виробів 

одного виду, а також при виготовленні унікального виробу або такого, що 

виконується за спеціальним замовленням. 

4. Об’єктом калькулювання при застосуванні попередільного методу 

виступає переділ, а всередині переділу — певні види продукції, об’єднані 

в калькуляційні групи.() 

Облік витрат – це відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

витрат, понесених на підприємстві протягом певного періоду, пов’язаних з 

процесом постачання, виробництва та реалізації в розмірах, що формують 

собівартість продукції. 

 Витрати відображаються в момент їх виникнення, незалежно від дати 

сплати коштів. Для відображення витрат використовують рахунки класу 9 

"Витрати діяльності", що відображають витрати по статтях витрат, і рахунки 

класу 8 "Витрати по елементах", що відображає витрати по елементах витрат. 

Суб'єкти малого підприємництва та некомерційні організації, які мають 

невелику кількість господарських операцій і у яких відсутні кілька напрямів 

діяльності, можуть вести облік витрат тільки на рахунках класу 8 без 

використання рахунків класу 9. У них дані про витрати утворюватимуться в 
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обліку в розрізі економічних елементів. Витрати списуються безпосередньо з 

кредиту рахунків класу 8 в дебет рахунка 23 "Виробництво" в частині прямих і 

виробничих накладних витрат, а всі інші витрати відносяться на рахунок 79 

"Фінансові результати". Усі витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою 

діяльністю в такому разі відображають на рахунку 85 "Інші витрати" [95]. 

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" - це рахунок обліку витрат, на якому 

збирається інформація про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг.(2)  

По дебету рахунка 90 відображається виробнича собівартість реалізованої 

готової продукції, робіт і послуг; фактична собівартість реалізованих товарів, 

тобто без торгових націнок, а по кредиту - списання в порядку закриття 

дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати". 

  Облік витрат виробництва є передумовою калькулювання. Виробничий 

облік передбачає збирання інформації про витрати підприємства, 

документальне оформлення господарських операцій, які пов’язані з 

виробничими витратами. Їх узагальнення та групування за різними ознаками. 

Лише на основі інформації, що міститься в системі виробничого обліку 

можливе калькулювання. Калькуляційний облік забезпечує групування витрат у 

такому аналітичному розрізі, який робить можливим процес калькулювання. 

Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції розуміють сукупність прийомів документування і відображення 

виробничих витрат, які забезпечують визначення фактичної собівартості 

продукції. А також віднесення витрат на одиницю продукції. (3) 

Отже, у даній статті було розглянуто методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції, визначили які  рахунки призначені для 

відображення в обліку витрат, понесених на підприємстві. 
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ПРАЦІВНИКАМ 

В статті проаналізовано структуру виплат працівникам на підставі  МСБО 

19 «Виплати працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Наведено 
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рахунки та типові бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за виплатами 

працівникам. 

Ключові слова:виплати працівникам, міжнародні стандарти фінансової 

звітності, національні стандарти бухгалтерського обліку, аналітичний облік, 

забезпечення виплат працівникам. 

Постановка проблеми. Важливим засобом забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах економіки 

ринкового типу є механізм виплат працівникам як процес реалізації положень 

соціальної політики відносно суб’єктів соціально-трудових відносин. Методика 

обліку відображення виплат працівникам не має достатнього наукового 

обґрунтування, недостатня увага приділена створенню забезпечень виплат 

працівникам як основи оптимізації суперечних інтересів суб’єктів праці, що 

негативно впливає на відтворення трудових ресурсів як елементу національного 

багатства. 

Облік розрахунків за виплатами працівникам завжди був актуальною 

темою дослідження, оскільки без найманих працівників неможливо обійтися у 

жодній сфері господарської діяльності. Людський фактор є водночас як 

найважливішим елементом у ланцюгу створення доданої вартості для 

підприємства, так і найскладнішим об’єктом управління та обслуговування. 

Мета статті:розглянути структуру виплатпрацівникамвідповідно до 

міжнародних та національнихстандартів та визначити особливості 

бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питання обліку виплат 

працівникам знайшли висвітлення на сторінках наукових фахових видань у 

працях таких вчених, як С.В. Голов, М.В. Кужельний, К.В. Романчук, К.В. 

Шиманська, Ю.О. Михайленко, Т.Г. Мельник, С.С. Кирилюк,              І.В. 

Жиглей, А.С. Юркова, С.Я Зубілевич, А.П. Малинський, Т.В. Шумська. Проте 

деякі питання обліку виплат працівникам досі не вирішені і потребують 

подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Питання відображення в обліку та звітності 

виплат працівникам регулюються МСБО 19 «Виплати працівникам», крім 

компенсаційних виплат інструментами власного капіталу, які регулюються 

окремим стандартом – МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». В Українській 

нормативній базі питання обліку та звітності за виплатами працівникам 

регулюються П(с)БО 26 «Виплати працівникам», а виплати фінансовими 

інструментами та пов’язаним особам – відповідно до П(с)БО 13 «Фінансові 

інструменти» та П(с)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». 

Крім цих основних стандартів, при обліку виплат працівникам також необхідно 

враховувати вимоги П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(с)БО 11 

«Зобов’язання», П(с)БО 16 «Витрати», П(с)БО 34 «Платіж на основі акцій». 

Облік розрахунків за виплатами з  працівниками на будь-якому 

підприємстві займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є 

найважливішим елементом витрат виробництва. Заробітна плата-основне 

джерело доходу підприємства, що є одним із найвавжливіших економічних 

важелів управління економікою. Таким чином, М(с)Б0 19 «Виплати 
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працівникам» поширюється на всі виплати працівникам, крім тих, до яких 

застосовується МСБО 2 «Платіж на основі акцій» [1, с. 1125]. 

М(с)БО 19 та П(с)БО 26 дещо різняться між собою за структурою [табл. 1]. 

Таблиця 1. Структура виплат працівникам за МСБО 19 та П(с)БО 26 

[3,5] 
Структура виплат працівникам 

За МСБО 19 

 

За ПСБО 26 

1. Короткострокові виплати працівникам, 

такіяк вказані далі, якщо очікується, що вони 

будуть повністю сплачені у повному обсязі 

протягом дванадцяти місяців після 

закінчення річного звітного періоду, у якому 

працівники надавали відповідні послуги: 

1. Поточні виплатим працівникам – виплати, 

що підлягають сплаті протягом дванадцяти 

місяців після закінчення періоду, у якому 

працівники виконують відповідну роботу: 

1.1. заробітна плата; 1.1. заробітна плата за окладами і тарифами; 

1.2. внески на соціальне забезпечення; 1.2. інші нарахування з оплати праці; 

1.3. оплачені щорічні відпустки; 1.3. виплати за невідпрацьований час: 

1.4. оплачена тимчасова непрацездатність; 1.3.1. щорічні відпустки; 

1.5. участь у прибутку та преміюванні; 1.3.2. інший оплачуваний невідпрацьований час 

1.6. негрошові пільги теперішнім 

працівникам: 

1.1.3. премії та інші заохочувальні виплати; 

1.6.1. медичне обслуговування; 1.4. тощо 

1.6.2. надання житла; - 

1.6.3. надання автомобіля; - 

1.6.4. надання субсидованих або 

безкоштовних товарів або послуг 

- 

2. Виплати після закінчення трудової 

діяльності 

2. Виплати після закінчення трудової діяльності 

2.1. пенсії (наприклад, пенсії та разові 

виплати при виході на пенсію); 

Здійснюються за кожною програмою  виплат 

після закінчення трудової діяльності 

2.2. інші виплати після закінчення трудової 

діяльності: 

- 

2.2.1. страхування життя після закінчення 

трудової діяльності; 

- 

2.2.2. медичне обслуговування після 

закінчення трудової діяльності 

- 

3. Інші довгострокові виплати працівникам 3. Інші виплати працівникам 

3.1. додаткові оплачувані періоди відсутності 

на роботі: 

3.1. виплати інструментами власного капіталу; 

3.1.1. довгострокові відпустки за вислугу 

років; 

3.2. інші довгострокові виплати працівникам 

3.1.2. оплачувані академічні відпустки; - 

3.2. виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати 

за вислугу років; 

- 

3.3. виплати за тривалою непрацездатністю - 

4. Виплати при звільненні 4. Виплати при звільненні 

 

Виплати працівникам відображають в обліку і звітності серед зобов’язань, 

і, як будь-які зобов’язання, вони бувають поточними та довгостроковими. 
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Поточними визнаються виплати персоналу, які підприємство має намір 

здійснити в повному обсязі в найближчі 12 місяців після закінчення того 

періоду, в якому виконано відповідну роботу. Виплати, які здійснюють у строк, 

що перевищує 12 місяців після виникнення таких зобов’язань, відносяться до 

довгострокових [2, с. 70].   

Для узагальнення інформації про виплати працівникам використовують 

рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (табл. 2). 

Таблиця 2. Структура та призначення рахунку 66 «Розрахунки за 

виплатами працівникам» 
Номери та 

назви 

субрахунків 

Призначення субрахунків Аналітичний 

розріз дебет кредит 

661 

«Розрахунки за 

заробітною 

платою» 

Виплата основної та 

додаткової заробітної плати, 

премій, допомоги по 

тимчасовій непрацездатності 

тощо; вартість одержаних 

матеріалів, продукції та 

товарів у рахунок заробітної 

плати; утримання податку з 

доходів фізичних осіб, 

відрахування на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування, платежів за 

виконавчими документами 

та інші утримання з виплат 

працівникам 

Нарахована працівникам 

підприємства основна та 

додаткова заробітна плата, 

премії, допомога по 

тимчасовій 

непрацездатності, інші 

належні до нарахування 

працівникам виплати 

за
 к

о
ж

н
и

м
 п

р
ац

ів
н

и
к
о
м

, 
в
и

д
ам

и
 в

и
п

л
ат

 т
а 

у
тр

и
м

ан
ь
 

662 

«Розрахунки з 

депонентами» 

Погашення заборгованості 

підприємства з депонованих 

сум 

Заборгованість підприємства 

з виплат працівникам у разі 

одержання підприємством 

готівки для виплати через 

касу підприємства та 

неотримання її працівниками 

в установлений строк 

663 

«Розрахунки за 

іншими 

виплатами» 

Сплата виплат, що не 

належать до фонду оплати 

праці, зокрема допомоги по 

частковому безробіттю, 

допомоги по тимчасовій 

непрацездатності 

Нарахування виплат, що не 

належать до фонду оплати 

праці, зокрема допомоги по 

частковому безробіттю, 

допомоги по тимчасовій 

непрацездатності 

 

Протечастинавиплатпрацівникампопередньомає характер забезпечень і 

обліковується на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. На 

цьому рахунку ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за 

рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і 

платежів і включення їх до витрат поточного періоду. За кредитом рахунку 

відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання. Даний 

рахунок має три субрахунки, характеристика яких наведена в таблиці 3. 
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Таблиця 3. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку, 

передбачених для відображення забезпечень, пов'язаних з виплатами 

працівникам[4, с.283] 
Шифр та назва 

субрахунка 

Характеристика Напрями ведення 

аналітичногообліку 

471 

«Забезпечення 

виплат відпусток» 

Призначений для обліку руху та залишків 

коштів на оплату чергових відпусток 

праціникам. На цьому субрахунку також 

узагальнюється інформація про забезпечення 

обовязкових відрахувань  ЄСВ від такого 

забезпечення 

За категоріями персоналу, 

якомунараховуєтьсявідпустка. 

За термінами їх виплати 

474 

«Забезпечення 

інших витрат і 

платежів» 

Ведеться облік забезпечення інших наступних 

витрат, зокрема на реструктаризацію та 

виконання зобов’язань при припиненні 

діяльності 

За категоріями виплат з 

виділенням витрат на 

виконання зобовязань перед 

працівниками, що 

вивільняються 

477 

«Забезпечення 

матеріального 

заохочення» 

Ведетьсяоблікзабезпечення на 

матеріальнезаохоченняпрацівників, зокрема, 

винагород, допомог, премій, що підлягають 

сплаті протягом 12 місяців по закінчені періоду 

За категоріямизаохочень та 

категоріями працівників 

Поточні виплати працівнику-виплати працівнику (окрім виплат при 

зільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які 

підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні 

місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу [3]. 

Одними з найпоширеніших виплат працівникам є лікарняні або виплати у 

зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Нарахування і виплата яких 

здійснюється наступними бухгалтерськими проведеннями (табл. 4).  

Таблиця 4. Типові бухгалтерські проведення з обліку нарахування і 

виплати лікарняних 

№ Зміст господарської операції Дт Кт 
1 Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності: 

1.1 За перші п’ять днів хвороби за рахунок роботодавця 949 663 

 1.2 За рахунок Фонду соцстрахування 378 

2 Нараховано ЄСВ у розмірі 22% від суми лікарняних   949 651 

3 Утримано ПДФО із суми допомоги: 

3.1 За перші п’ять днів хвороби 663 641 

3.2 За рахунок Фонду соцстрахування 

4 Утримано військовий збір із суми допомоги: 

4.1 За перші п’ять днів хвороби 663 642 

4.2 За рахунок фонду соцстрахування 

5 Отримано кошти з Фонду соцстрахування 313 378 

6 Сплата ЄСВ до бюджету: 651 311 

7 Сплата ПДФО з лікарняних до бюджету: 

7.1 За перші п’ять днів хвороби 641 311 

7.2 За рахунок Фонду соцстрахування 313 

8 Сплата військового збору з лікарняних до бюджету: 

8.1 За перші п’ять днів хвороби 642 311 

8.2 За рахунок Фонду соцстрахування 313 

9 Виплата лікарняних працівнику 663 301 
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Не меншважливимивиплатамипрацівникам є виплата відпустки.  

Відпустка — час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і 

надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати [6]. 

Нарахування і виплата відпускних наведена в таблиці 5. 

Таблиця 5. Типові бухгалтерські проведення з обліку нарахування і 

виплати відпускних 

№ Зміст господарської операції Дт Кт 

1 Нарахування відпускних 

1.1 Нарахування відпускних 471 661 

1.2 Нараховано єдиний соціальних внесок на суму відпускних, 22% 471 651 

1.3 Утримано ПДФО з суми відпускних 661 641 

1.4 Утримано військовий збір із суми відпускних 661 642 

2 Виплата відпускних працівнику 

2.1 Видані працівнику відпускні з каси підприємства 661 301 

2.2 Перерахування ПДФО в бюджет 641 311 

2.3 Сплата єдиного соціального внеску 651 311 

2.4 Cплата військового збору 642 311 

 

Висновки. Отже, проаналізувавши облік розрахунків за 

виплатамипрацівникам, можна зазначити, що потрібно поступово вносити 

зміни до національних законодавчих документів, наближуючи їх до 

міжнародних та зменшуючи недоліки між вітчизняною системою 

бухгалтерського обліку та загальноприйнятою європейською. 

 Для отримання достовірної інформації щодо розрахунків за виплатами 

працівникам на кожному підприємстві доцільно розробити і затвердити 

робочий план рахунків, в якому передбачені субрахунки за видами виплат, 

термінами здійснення, видами зобов’язань, за елементами витрат та джерелами 

формування. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

У статті розглянуто актуальні проблеми обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, визначення існуючих недоліків та розробка 

рекомендацій щодо їх усунення. Було досліджено роль та значення розрахунків 

з постачальниками та підрядниками в бухгалтерському обліку. Розроблено 

рекомендації щодо удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками на підприємстві. 

Ключові слова: синтетичний та аналітичний облік, дебіторська 

заборгованість за авансами виданими, постачальники та підрядники, 

розрахунки. 

Поставка проблеми. Господарська діяльність будь-якого суб’єкта 

господарювання пов’язана з використанням коштів, матеріальних і 

нематеріальних цінностей. Фундаментом їх безперервного кругообігу є 

господарські процеси. Однією з важливих передумов подальшої діяльності 

підприємства є процес постачання, що тісно пов’язаний з розрахунковими 

операціями, які можуть призводити до утворення зобов’язань. Порушення 

строків погашення зобов‘язань призводить до їх накопичення та знецінення 

грошових коштів для кредиторів, в свою чергу це негативно впливає на 

фінансовий стан підприємства. Тому правильне, ефективне та своєчасне 

ведення розрахунків з постачальниками та підрядниками, достовірне 

відображення облікової та аналітичної інформації набуває досить важливого 

значення в сучасних умовах господарювання.  

Облік дебіторської та кредиторської заборгованості є одним з найбільш 

складних та суперечливих питань. 

Фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання визначається його 

взаємовідносинами з іншими господарюючими суб’єктами та станом 

розрахунків між ними. Від величини кредиторської та дебіторської 

заборгованості підприємства  залежить його фінансова стійкість, незалежність 

та платоспроможність. Тому одним з пріоритетних напрямів удосконалення 

управління підприємством є організація детального обліку необхідної 

інформації про стан розрахунків, що формується в системі бухгалтерського 

обліку та її надання зацікавленим сторонам з метою прийняття рішень. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670822:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670822:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 

досліджуваної проблеми знайшли своє відображення у працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених зокрема таких,  як А.О.Кривонос, Ф.Ф.Бутинець, Л.К.Сук, 

А.Ю.Гусєва, В.Матвєєва, Н.С.Брохуна, Г.М.Давидова,  С.В.Голов,  

В.В.Жуковської, Х. Андерсон, А. Велш Глен, В.Г. Гетьман, А.М. Герасимович, 

І.П. Житна, Л.М. Кіндрацька, Д. Колдуелл, Ю.А. Кузьмінський, Я.Д. Крупка, 

І.Д. Лазаришина, Б.М. Литвин, Є.В. Мних, Б. Нідлз, О.В. Олійник, В.Ф. Палій, 

М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, О.В. Соловьова, В.В. Сопко, І.Д. Фаріон, П.Я. 

Хомин, С.І. Шкарабан, Г. Шорт Даніел, Н.М.Ткаченко, С.Матвієць, І.Назренко, 

Н.Гура, М.Ю.Медведєв та інших вчених. 

Попри ґрунтовність наявних досліджень, залишаються суперечливі 

моменти щодо деяких особливостей облікового процесу розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, трактування зобов’язань та заборгованості 

потребують уточнення та подальшого вдосконалення. 

Метою статті є дослідження стану організації обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками і обґрунтування пропозицій щодо 

удосконалення обліку.  

Виклад основного матеріалу. У процесі господарської діяльності 

підприємства вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами 

господарювання щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи 

послуг із метою забезпечення їх безперервного функціонування. 

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність підприємства 

вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами, 

організаціями і особами.  Ці розрахунки пов’язані з формуванням основних 

оборотних засобів реалізацією продукції і наданих послуг, з розподілом 

прибутку, розрахунки з фінансовими органами, з органами соціального 

страхування і соціального забезпечення. 

Розрахункові взаємовідносини між постачальниками та підрядниками 

виникають в процесі господарської діяльності підприємств і паралельно з 

виникненням цих відносин, як правило здійснюється формування 

інформаційної бази документів: укладання договорів, (контрактів) купівлі-

продажу товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання 

різних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, 

рахунків-фактур,  зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу, вантажно 

- митних декларацій та інших. 

Укладаючи договори купівлі-продажу, необхідно враховувати дію трьох 

факторів, які впливають на порядок відображення їх результатів у 

бухгалтерському обліку та обліку податкових розрахунків, тим самим 

змінюючи фінансовий результат та структуру активів підприємства:  

− вибір моменту виникнення податкового кредиту та зобов’язань з  

ПДВ (касовий метод або метод нарахування);  

− вибір форми розрахунків за товари (попередня чи наступна оплата)  

− вибір моменту переходу права власності в договорі (момент передачі 

товарів або момент оплати).[2] 
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Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за 

товарно-матеріальні цінності за умов наступної оплати, а у випадку здійснення 

передоплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за 

авансами виданими. Тому облік, залежно від форми розрахунків, буде різним. 

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та 

підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. Аналітичний 

облік розрахунків по імпортних операціях можна здійснювати в розрізі країн, а 

всередині їх  -  в розрізі постачальників або номерів контрактів. В будь-якому 

випадку повинен бути забезпечений чіткий контроль своєчасності розрахунків 

по кожній поставці товарів. Аналітичний облік ведеться за місцями зберігання і 

обліковими (товарними) партіями, при визначенні ознак яких береться до 

уваги: характер товару, можливість зберігання партії в процесі перевезення, 

перевалки, зберігання вантажу.[3] 

Для узагальнення інформації про  розрахунки з постачальниками та 

підрядниками передбачено пасивний рахунок 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками». 

По дебету рахунка 63 відображуються суми оплати рахунків і заліків по 

заздалегідь виданих у встановленому порядку авансах. Відфактуровані та 

оплачені товарно-матеріальні цінності, до знаходяться в дорозі або не вивезені 

зі складів постачальників, враховують як дебіторську заборгованість. 

По кредиту рахунка 63 відображується вартість товарно-матеріальних 

цінностей, що фактично надійшли, прийнятих робіт, спожитих послуг у 

кореспонденції з дебетом рахунків обліку цих цінностей або відповідних 

затрат. 

У синтетичному обліку рахунок 63 кредитують на суму розрахункових 

документів постачальника. Суми нестачі товарно-матеріальних цінностей понад 

норми природних втрат проти відфактурованої кількості, а також 

невідповідність цін цінам, обумовленим договором (або у зв'язку з допущенням  

арифметичних помилок), відображуються по кредиту рахунка 63 і дебету 

субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями».[1] 

Розрахунки з постачальниками і підрядниками у податковому обліку 

відображуються у складі валових витрат за подією, яка відбулася першою: або  

оплата авансу (передоплата) за товари (роботи, послуги), або отримання товарів 

(робіт, послуг). 

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має наступні 

субрахунки: 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 

633 «Розрахунки з учасниками ПФГ». 

Кореспонденцію рахунків за розрахунками з постачальниками за умов 

наступної оплати наведено в таблиці 1.  Розрахунки з постачальниками ведуть, 

як правило, після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання 

робіт, надання послуг або одночасно з ними. 

Матеріальні цінності оплачені, але не одержані на склад до  кінця місяця, 

підприємства оприбутковують по мірі надходження, відмічаючи їх вартість по 
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кредиту рахунка 63 в кореспонденції  з  дебетом рахунків з обліку цих 

цінностей. 

Таблиця 1 - Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з 

постачальниками на умовах наступної оплати 

№ 

п/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція Сума, 

грн. Д-т К-т 

1. 

Оприбутковано товарно-матеріальні 

цінності, біологічні активи, які надійшли 

від постачальників 

ПДВ 

20,21, 

22 

 

641 

63 

 

 

63 

20000 

 

 

4000 

2. 

Отримано від постачальників необоротні 

активи 

ПДВ 

15 

 

641 

63 

 

63 

36000 

 

7200 

3. 

Акцептовано рахунки підрядних 

організацій за роботи та послуги 

ПДВ 

23,91, 

92,93, 

641 

63 

 

63 

12000 

 

2000 

4. 

Оплачено рахунки постачальників та 

підрядників: 

-  готівкою 

-  з поточного рахунку 

-  акредитивами та чеками 

-  векселями 

-  за рахунок кредитів банку 

63 

 

 

30 

311 

313 

621 

50,60 

 

 

- 

24000 

36000 

6000 

8000 

5. 
Пред’явлена претензія постачальникам по 

відшкодуванню збитків 
374 63 3480 

6. 
Списано кредиторську заборгованість по 

якій минув строк позовної давності 
63 717 - 

 

При здійсненні  передоплати постачальникам виникає дебіторська 

заборгованість постачальника по поставці товарно-матеріальних цінностей. 

Облік розрахунків за авансами виплаченими відображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за авансами, 

виплаченими постачальникам 

№ 

п/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція Сума, 

грн. 
Д-т К-т 

1. 

Здійснено передоплату, виплачено аванс 

постачальникам 

ПДВ 

371 

 

641 

311 

 

644 

12000 

 

2000 

2. 

Оприбутковано товарно-матеріальні 

цінності, які надійшли від постачальників 

після  здійснення передоплати 

20,22, 

15 

63 

 

10000 

 

 

3. 

Залік сум в зменшення заборгованості по  

попередньо виданих авансах чи передоплаті 

ПДВ 

63 

 

644 

371 

 

63 

12000 

 

2000 

 

Якщо частина оплаченого вантажу перебуває в дорозі або не перевезена до 

кінця звітного місяця зі складу постачальника, то  в розділі «Відмітка про 
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оплату» записують суму, що відноситься  до цієї частини оплаченого вантажу 

без відображення її по кредиту рахунка 63, цю суму обліковують як дебіторську 

заборгованість .  Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер 

№ 3 В с.-г. та Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками 

(підрядниками) № 3.3 с.-г. 

Облік розрахунків в регістрах журнально-ордерної форми здійснюють 

незалежно від величини суми рахунку-фактури і форми розрахунків. 

Матеріальні цінності оплачені, але не одержані на склад до кінця місяця, 

підприємства оприбутковують в міру надходження, відмічаючи їх вартість  за 

кредитом рахунку 63 в кореспонденції з дебетом рахунків за обліком цих 

цінностей. 

Якщо частина оплаченого вантажу знаходиться в дорозі або не вивезена до 

кінця звітного місяця зі складу постачальника, то в розділі «Відмітка про 

оплату» записують суму, що відноситься до цієї частини оплаченого вантажу 

без відображення її по кредиту рахунку 63, цю суму обліковують як 

дебіторську заборгованість. 

Суми за розрахунковими документами за цінності, що знаходяться на 

кінець місяця в дорозі або не вивезені зі складу постачальника, переносять в 

наступному місяці в графу «Залишок на початок місяця», а в графі «Б» 

«Найменування постачальника (підрядника)» зазначають найменування 

постачальника, від якого не надійшов вантаж. 

В міру фактичного надходження матеріальних цінностей у Журналі-ордері 

№ 3 В с.-г. в графі «В» записують номер складу або прибуткового документа і 

роблять відповідну відмітку про оприбуткування (з дебету рахунків з обліку 

матеріальних цінностей та кредиту рахунку 63). 

При значній кількості розрахункових операцій дані попередньо 

накопичують в «Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками 

(підрядниками)» ф. № 3.3 с.-г., який відкривається на кожного постачальника 

або підрядника. 

Записи з кредиту рахунку 63, що належать за товарно-матеріальні цінності, 

роботи та послуги виконують на підставі розрахункових документів, а за 

невідфактурованими поставками  –  згідно супровідних вантажних документів 

та приймальних актів. Надходження матеріальних цінностей повинно бути 

підтверджене відповідними прибутковими документами, підписаними 

матеріально-відповідальними особами або їх відмітками (надписами чи 

штампом) на документах постачальника. 

Записи в Журналі-ордері № 3 В с.-г. і реєстрі № 3.3 с.-г. про виконані 

підрядником роботи і надані послуги проводять на підставі розрахункових 

документів в міру їх приймання. 

Заборговані підрядником суми показують в кореспонденції з дебетом 

рахунків, на які повинні бути віднесені відповідні витрати. Суми заліків, що 

виникли після акцепту розрахункових документів, записують в окремих графах 

в кореспонденції з дебетом рахунків, на яких відображають ці розрахунки, а 
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оплату з каси і різного роду списання відображають в графах 19, 20 «З інших 

рахунків», з зазначенням кореспондуючого рахунку і суми. 

Кредитові обороти з Журналу-ордера № 3 В с.-г. переносять в Головну 

книгу.[4] 

З метою удосконалення розрахунків з постачальниками пропонує ввести 

документ  –  «Реєстр документів до сплати». Це дозволить контролювати 

кредиторську заборгованість за кожним рахунком постачальника та підрядника. 

Зведений «Реєстр документів до сплати» (табл.3) має інформацію про те, за що 

платить підприємство, які строки оплати та найголовніше -  побачити залишок 

за кожним рахунком на кінець дня і накопичувальну інформацію на кінець 

місяця. 

Впровадження «Реєстру документів до сплати» дозволить спостерігати 

залишки на кінець дня по кожному рахунку, а  надасть змогу контролювати 

кредиторську заборгованість за конкретним рахунком від постачальника. В 

реєстрі будуть вказані рахунки постачальників та терміни їх сплати ,а також 

кінцеве сальдо за кожним рахунком. 

Таблиця 3. Фрагмент реєстру документів  до сплати 

№ 

п/п 

Постачальник 

 

Номер та 

дата 

рахунку  

до сплати 
Термін 

оплати, 

дні 

Сума 

оплати 

з ПДВ, 

грн.. 

С-до 

рах. на 

кінець 

дня 

С-до рах. 

накопичув. 

за місяць 

Дата 

оплати 

назва 

Сума 

нарах. з 

ПДВ, грн 

1 
  

    
 

  

2 
  

    
 

  

Разом        

 

Таким чином, у статті було розглянуто всі етапи обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками,  були зроблені висновки що облік 

постачальницької діяльності потрібно постійно удосконалювати, для більш 

доцільного і об’єктивного його ведення. Підтримуючи  введення «Реєстру 

документів до сплати», вважаємо що при здійсненні вище сказаних умов 

система обліку певним  чином покращиться. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВХ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

У статті  розглянуто сутність витрат на забезпечення якості 

сільськогосподарської продукції в системі бухгалтерського обліку підприємств 

агропромислового комплексу України. Досліджено структурні елементи 

витрат на якість. Для вдалої торгівлі на зовнішньому ринку запропоновано 

проводити аудит витрат, що забезпечують якість сільськогосподарської 

продукції. 

Ключові слова: внутрішній аудит витрат на якість, витрати на якість, 

система управління якістю, система НАССР, якість продукції. 

У зв'язку з тим, що ринок продукції розвивається кожного дня, перед 

виробниками виникають потреби у плануванні та управлінні якістю, вибору 

більш економічного варіанту забезпечення певного її рівня і якнайкращого 

способу організації процесу підтвердження і поліпшення якості. Досягнення 

цього потребує налагодження інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень за допомогою організації бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу витрат, пов’язаних з якістю продукції, що виробляється. 

На сьогоднішній день на підприємствах агропромислового комплексу 

України існують невирішені проблеми, які пов’язані з практичною організацією 

обліку та аудиту витрат на якість сільськогосподарської продукції.  

Дослідженням теоретичних та прикладних аспектів обліку та аудиту 

витрат на забезпечення якості сільськогосподарської продукції займались такі 

вітчизняні вчені-економісти, як О.В. Лиса [3], Т.П. Михайлова [4],                 

Н.А. Морозова-Герасимович [5], В.М. Пархоменко [6], Л.Е. Скрипко [8],   І.Ю. 

Тимрієнко [9] та інші. 

Метою статті є дослідження проблемних питань організації обліку та 

аудиту витрат на якість сільськогосподарської продукції в системі управління 

підприємств агропромислового комплексу.  

За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними 

вигодами від використання сільськогосподарська продукція поділяється на 

основну, супутню та побічну.  

Основною є сільськогосподарська продукція, застосування якої може 

принести найбільші економічні вигоди підприємству і отримання якої є ціллю 



 

731 

 

утримання біологічних активів, здатних давати таку сільськогосподарську 

продукцію (у рослинництві - зерно, овочі, фрукти, насіння соняшнику, 

виноград, коренеплоди тощо; у тваринництві - молоко в молочному скотарстві, 

приріст живої маси при вирощуванні і відгодівлі тварин, вовна основного стада 

овець, мед, товарна риба тощо) [4].  

Супутньою є сільськогосподарська продукція, яка отримана від 

біологічного активу або їх групи разом з основною продукцією, відповідає 

встановленим стандартам або технічним умовам і призначенням для наступної 

переробки або продажу (у рослинництві – насіння льону і конопель; у 

тваринництві - молоко від основного стада овець, віск у бджолярстві тощо) [4].  

Побічною є сільськогосподарська продукція, яка отримується від одного 

біологічного активу або їх групи разом з основною, але має другорядне 

значення, а економічні вигоди від її використання є невирішальними (у 

рослинництві - солома, гичка, бадилля; у тваринництві - гній, пташиний послід 

тощо) [4].  

Кожному з цих видів продукції властиві свої показники якості. Під 

показником якості розуміють кількісний вираз однієї або кількох однорідних 

властивостей продукції, що задовольняють певні вимоги споживачів стосовно 

до її цільового призначення й умов використання. Відношенням фактично 

досягнутого показника якості до його нормативного значення визначають 

рівень якості продукції.  

Економічна боротьба за ринки збуту підприємств агропромислового 

комплексу України, окремих об’єднань зосереджується не тільки на ціні, а й 

значною мірою на нецінових факторах. Серед цих факторів виділяють рекламу, 

створення сприятливих умов для реалізації продукції, забезпечення 

післяпродажного обслуговування покупців. Але особливе місце займає якість 

продукції.  

Безперечно, що за однакової ціни, продукт, що має вищу якість 

користуватиметься більшим попитом.  

У Державному стандарті України ДСТУ ISO 9000-2007 викладено основні 

положення системи управління якості [1]. Як демонструє практика 

підприємства агропромислового комплексу не здійснюють калькуляції вартості 

«якості» через недостатність типової методики обліку витрат на якість з метою 

калькулювання собівартості готової продукції. Через те, що від розміру витрат 

залежить прибутковість підприємства, то ефективне управління витратами і, 

зокрема витратами на якість, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної 

величини є надзвичайно вагомим. Отже, систему управління витратами на 

якість необхідно запроваджувати на комплексній основі, забезпечуючи 

взаємозалежне вирішення поставлених завдань.  

Через те, що витрати на якість є одним з елементів собівартості готової 

продукції, то з’являється потреба у здійсненні їх обліку. На міжнародному рівні 

облік витрат на якість продукції здійснюється на підставі аналізу ризиків і 

контролю в критичних точках технологічного процесу (система НАССР - 

Hazard Analysis and Critical Control Points - Аналіз ризиків і критичні точки 

контролю) [7, с.4].  
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Ця система ідентифікує, оцінює, аналізує та контролює ризики, що є 

важливими для безпечності харчових продуктів.  

Впровадження системи HACCP – це перший крок до Європейських 

стандартів, та нові можливості для підприємства. Більше того – для постачання 

якісної продукції достатньо впровадити систему на підприємстві без її 

сертифікації. Сертифікація системи – це додаткові витрати, що не несуть 

значного впливу. А впровадження системи це комплекс заходів, образно – 

аналізу виробництва, фіксації вимог, та впровадження процедур по їх 

дотриманню – прямий вплив на зміни у виробництві..  

Зважаючи на відсутність чіткого нормативно-правового регулювання в 

Україні витрат на якість, процес організації їх обліку є не простим і потребує 

особливої уваги. Тому пропонуємо відносити до складу витрат на якість 

сільськогосподарської продукції наступні статті затрат[9]:  

- метрологічне забезпечення виробництва та оцінки якості продукції; 

- послуги інформаційного характеру;  

- витрати по сертифікації продукції;  

- оплата за розробки і оцінки вартості системи якості;  

- вартість придбаних навчальних книг по виробництву продукції;  

- витрати на лабораторні дослідження зразків продукції;  

- витрати, пов’язані із навчанням персоналу з приводу питань якості 

продукції. 

Для вдалої конкуренції сільськогосподарської продукції як на 

внутрішньому так і на зовнішньому ринку, підприємствам агропромислового 

комплексу варто здійснювати аудит якості продукції.  

Процес аудиту витрат на якість повинен ґрунтуватись на правильному 

визначенні об’єктів, джерел інформації, методичних прийомів аудиту та 

методичних способах узагальнення і реалізації його результатів. 

Доцільно, щоб зовнішній аудит якості сільськогосподарської продукції 

проводили незалежні акредитовані організації, які здійснюють сертифікацію на 

відповідність вимогам ДСТУ. А внутрішній аудит якості продукції необхідно 

здійснювати для визначення можливостей її покращення та для декларування 

відповідності своєї продукції нормам якості [2, с.97].  

На значну увагу заслуговує аналіз специфіки аудиту витрат на якість на 

етапі дослідження. На даному етапі аудитор в першу чергу повинен  

переконатися у дотриманні вимог щодо організації обліку витрат на якість, 

передбачених обліковою політикою підприємства. Отже, першим етапом 

аудитора має стати перевірка точності вибору об’єктів обліку. Варто зазначити, 

що об’єктами обліку витрат на якість є самі витрати, пов’язані з якістю, які 

утворюються в різних підрозділах підприємства [5].  

Наступним етапом має бути перевірка правильності обліку витрат на якість 

у відповідності до їх класифікації й визначення на цій основі складу витрат. 

Оскільки на кожному підприємстві розробляється індивідуальна система 

кодування елементів витрат на якість сільськогосподарської продукції, то на 

цьому етапі повинна бути перевірена правильність застосування кодування 

аналітичних рахунків, призначених для обліку витрат на якість у відповідності 
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до Робочого плану рахунків, тому що від того, наскільки правильно 

застосовується кодування витрат, залежить правильність їх відображення в 

обліку, віднесення до складу виробничих чи невиробничих витрат, 

правильність покриття, списання чи розподілу. 

Наступним кроком аудитора на етапі дослідження повинен стати аналіз 

ефективності управління витратами на якість сільськогосподарської продукції 

та обґрунтування причини їх структурно-динамічних відхилень, а також 

здійснення пошуку альтернативних рішень щодо їх зменшення. Аналіз витрат 

на якість варто розпочинати із загальної оцінки виконання плану за кількістю 

заходів і освоєння коштів, які заплановані на ці потреби. З цією метою доречно 

здійснити порівняння кількості фактично виконаних заходів і загальної суми 

фактичних витрат на їх здійснення з кількістю заходів і сумою витрат, які були 

заплановані [2, с.98]. Критерій загальної оцінки діяльності підприємств у цій 

області має бути таким: відсутність перевитрачання коштів, призначених на 

поліпшення якості сільськогосподарської продукції, при обов’язковому 

виконанні плану за кількістю заходів і за умови досягнення продукцією, що 

виготовляється, запланованих параметрів якості. Це зумовлено тим, що 

величина витрат на забезпечення якості сільськогосподарської продукції 

знаходиться у тісній залежності від кількості заходів, які впроваджуються та від 

ступеня зміни якісних параметрів продукції [10, с.316]. 

Отже, виокремлення груп витрат на забезпечення якості 

сільськогосподарської продукції та об’єктів їх обліку з урахуванням 

технологічних етапів виробництва допоможе: по-перше, дати достовірну оцінку 

заходам, спрямованим на забезпечення якості; по-друге, виокремити ці витрати 

з поміж інших калькуляційних статей собівартості; по-третє, знайти джерела 

фінансового забезпечення заходів, а відповідно і витрат, що необхідні для 

досягнення необхідних показників якості продукції. 

В умовах жорсткої конкуренції внутрішній та зовнішній аудит витрат на 

якість є надійною гарантією недопущення прийняття необґрунтованих, 

неправильних та неефективних управлінських рішень. Тож, наявність аудиту 

стає невід’ємною складовою системи управління підприємством в умовах 

швидких змін зовнішнього середовища та ускладнення процесів управління 

бізнесом. Наскільки при цьому аудит стане корисним, залежить від завдань, які 

будуть перед ним поставлені, а також від обраної методики та послідовності 

проведення аудиторських процедур. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

Фінансування бюджетних устaнов в Україні здійснюєтьсяза рахунок 

кошторисного фінансування. Кошторисне фінансування ґрунтується на 

основних принципах функціонування, що мають як позитивні так і негативні 

тенденції. Для зручності дослідження та аналізу кошторису у статті також 

наведено його основні складові елементи,. 

Ключові слова: кошторис, державний бюджет, аналіз кошторисного 

фінансування, принципи кошторисного фінансування . 

В умовах переходу економіки пострадянських країн на інноваційну 

модель розвитку істотно посилюється роль державного регулювання у науково-

технологічній та інноваційній сферах, а позаяк і відповідних органів 

управління, яким держава делегує роль регулятора. 

 Оцінка ефективності і виявлення результатів функціонування органів 

державного управління досі залишається однією з найменш досліджених тем 
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економічної науки, незважаючи на надзвичайну практичну цінність такої 

оцінки, оскільки вона дозволяє підрахувати наскільки правильно вибрано 

напрямки діяльності і який результат вони приносять.  

В останні роки в Україніздійсненоперехід на формування державного 

бюджету за програмно-цільовим принципом і фінансуваннядіяльностіорганів 

державного управлінняздійснюється в рамках бюджетнихпрограм. 

Суть цієї реформи полягає в переміщенні акцентів бюджетного процесу 

від управління витратами на управління результатами шляхом розширення 

самостійності і підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу й 

розпорядників бюджетних коштів у рамках чітких орієнтирів, визначених 

паспортами бюджетних програм. 

Дослідження специфіки кошторисного фінансування в Україні 

присвячено наукові роботи таких вчених як В.Д.Бакуменка, В.Г. Бодрова, Ю.В. 

Вороненка, Л.І. Жаліло, В.М. Лехан, В.Ф. Москаленка, В.М.Князєв, 

І.В.Розпутенка, В.А. Скуратівського, В.П. Троня та інших. 

Метою даної статті єз’ясування загальних аспектів механізму 

кошторисного фінансування. 

Кошторисне фінансування є найпоширенішою формою бюджетного 

фінансування. Суть кошторисного фінансування полягає у виділенні 

бюджетних асигнувань на основі спеціального розрахункового документа — 

кошторису доходів та видатків бюджетної установи. Виділення грошових 

коштів з бюджетів різних рівнів установам і організаціям соціально-культурної 

сфери, оборони, органам державного управління тощо відбувається на основі 

планового документа – кошторису доходів і видатків. 

Кошторис – це основний плановий документ, що підтверджує 

повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і 

спрямування коштів для виконання ними своїх функцій та досягнення цілей, 

визначених на рік відповідно до бюджетних призначень [2]. 

Кошторисвключаєдвіосновніскладові: 

- загальний фонд, що містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання бюджетною установою основних функцій; 

- спеціальний фонд, що містить обсяг надходжень із спеціального 

фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на 

здійснення видатків спеціального призначення та на реалізацію пріоритетних 

заходів, зумовлених виконанням установою основних функцій. 

Принципи кошторисного фінансування: 

- Наявність коштів, затверджених у бюджеті чи фонді; 

- Наявність кошторисної документації, затвердженої у 

встановленому порядку; 

- Цільове використання коштів затверджених кошторисними. 

В основу побудови кошторису покладено принципи: 

- наявнідохідна та видатковачастини; 

- витратинаведені в розрізі кодів економічної класифікації. 

Види кошторисів: 
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1) Індивідуальнийк ошторис – кошторис конкретної установи, 

складається самою установою. 

2) Загальний кошторис – кошторис по однотипних установах (школам, 

садам і т.д.), складається централізованими бухгалтеріями керувань місцевих 

адміністрацій. 

3) Кошторис на централізовані заходи – кошторис на проведеннякон 

кретних заходів, проведених міністерствами, відомствами, керуваннями 

адміністрацій. 

4) Зведений кошторис включає кошториси індивідуальні, загальні, на 

централізовані заходи складається міністерствами, відомствами, керуваннями 

адміністрації для включення видатків бюджетів. 

Кошторисне фінансування як метод фінансового забезпечення 

бюджетних установ із дотриманням принципів бюджетного фінансування має 

як переваги, так і недоліки [3].  

Серед переваг кошторисного фінансування бюджетних установ зазначимо 

забезпечення відповідності доходної та видаткової частини кошторису 

бюджетних установ, тобто фінансування планових витрат бюджетної установи 

відбувається в повному обсязі. Окрім того, кошторисне фінансування 

бюджетних установ передбачає жорсткий та постійний контроль за 

використанням фінансових ресурсів бюджетних установ. Проте воно не 

позбавлене недоліків, пов’язаних з відсутністю достатніх стимулів для 

раціонального і ефективного функціонування та взаємозв’язку між рівнем 

кошторисного фінансування бюджетної установи та результатами їїд іяльності. 

Тобто де-факто здійснюється фінансове забезпечення лише мережі бюджетних 

установ, а не наданих ними послуг для задоволення суспільних потреб. Окрім 

того, Бюджетним кодексом України закріплено зв'язок джерел надходження 

коштів спеціального фонду з напрямками їх використання, тому бюджетна 

установа не може на власний розсуд розпоряджатися коштами віднадання 

платних (договірних) послуг, тобто деюре регламентовано обмежену фінансову 

автономію бюджетних установ. У таблиці 1. зображено зведений кошторис 

видатків за три роки по відповідним показникам [5]. 

У даній таблицю наведено виділення коштів у всі сфери діяльності за три 

роки та відповідно по кажному році, планово – скільки передбачено планом, та 

виконано за певний рік. Бачимо, що цифри у показнику «Виконано» у кожном 

році менші ніж у колонці з плановими показниками. 

Проаналізувавши таблицю ми можемо зробити такі висновки: 

У 2015 році усього видатків було 679871400435,56 грн., що на 

37400831108,64 грн менше ніж заплановано, а це на 5,5% менше. 

У 2016 р. та 2017 р. такаж сама ситуація, у відсотковому співвідношенні 

це менше на 5,7 % та 5,9% відповідно. 

Порівнюючи дані за показником «Виконано» ми бачимо, що 2017 р. у 

порівнянні з 2015 р. зріс на 55,5%, а з 2016 р. на – 26,45%.  

Тому, можна зробити висновок, що збільшення видатків в загальному на 

усі сфери діяльності з кожним роком зростає, що є позитивно для країни в 

цілому та для кожної з галузей. 
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Таблиця 1.Видатки за функціональною класифікацією за 2015-2017 роки. 

№

з/

п 

Показники 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

План на 

2016 рік з 

урахування

мвнесенихз

мін 

Виконано 

за 2016 рік 

План на 

2016 рік з 

урахування

мвнесенихз

мін 

Виконано                       

за 2016 рік 

План на 

2017 рік з 

урахування

мвнесенихз

мін 

Виконано                           

за 2017 

рік 

1. 
Загальнодержавні

функції 

1218460063

65,15 

117642395

838,7 

1404928113

18,58 

134256934

225,8 

1728415614

08,29 

16629510

1223,07 

2. Оборона 
5458350731

6,92 

520157707

20,51 

6670665384

3,42 

593591444

68,82 

7784881415

0,95 

74360390

665,63 

3. 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судовавлада 

5616499539

9,67 

549629746

56,15 

7295173533

3,94 

720566373

42,49 

9278813334

6,69 

88485286

653,67 

4. 
Економічнаді

яльність 

6656550866

9,87 

562573433

68,5 

7903100448

6,15 

661912659

23,71 

1212095621

16,7 

10288335

0562,93 

5. 

Охоронанавко

лишньогоприр

одного 

середовища 

7160501198,

99 

552969559

4,02 

8113022143,

7 

625541687

9,45 

9692995194,

09 

73492615

70,43 

6. 

Житлово-

комунальне 

господарство 

1807990124

5,6 

157004296

71,95 

2051772358

0,84 

175475244

86,02 

3083788358

8,63 

27187467

954,39 

7. 
Охороназдоро

в'я 

7544357341

6,49 

710011211

21,91 

7889651737

8,57 

755034347

15,68 

1081698852

32,11 

10239242

9376,26 

8. 

Духовний та 

фізичнийрозв

иток 

1786103259

6,02 

162283401

82,65 

1788696752

1,24 

168978485

30,27 

2571618377

5,24 

24342307

903,32 

9. Освіта 
1211356310

47,47 

114193492

162,61 

1392520488

13,22 

129437705

841,66 

1920886396

90 

17791576

2521,17 

10. 

Соціальнийза

хист та 

соціальнезабез

печення 

1784315742

88,02 

176339837

118,56 

2597647078

86,79 

258326137

734,27 

2884047632

33,88 

28576172

6725,52 

 Усього 
7172722315

44,2 

679871400

435,56 

8836131923

06,45 

835832050

148,17 

1119598421

736,58 

10569730

85156,39 

 

Для того, щоб детальніше роглянути виділення коштів на кожну з 

галезуй, відповідно до табліці 1. наведено діаграми для кожного з років де 

зображено у відсотках скільки коштів виділяється на кожну зі сфер діяльності.  
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Рисунок 1.Відображення видатків за функціональною класифікацією 

за 2015р. 

З діаграми видно, що найбільше видатків припадає на соціальний захист 

та соціальне забезпечення – 26%, 17% - на загальнодержавні функції та освіту, 

11% - охорону здоров’я. 8% - на оборону, громадський порядок, економічну 

діяльність. На духовний та фізичний розвиток та житлово-комунальне 

господарство припадає по 2%. Та 1% усіх видатків належить охороні 

навколишнього середовища. 

 

Рисунок 2.Відображення видатків за функціональною класифікацією 

за 2016р. 

У 2016 році найбільше видатків припадає на освіту – 20%, на 

загальнодержавні функції 19%, а на соціальний захист, на який у 2015 році 

припадало найбільше відсотків, зараз – 14%. По 11% виділено на охорону 
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здоров’я та економічну діяльність. Громадському порядку, безпеці та судовій 

владі в цьому році приділили більше уваги та виділили 10%. По 3 % припало на 

духовний та фізичний розвиток і житлово-комунальне господарство. Та 1% на 

охорону навколишнього природного середовища. 

У 2017 році 27%  припадає на соціальну сферу, що на 13% більше ніж у 

попередньому році. Зменшилась кількість видатків на освіту, у цьому році це 

17%. На загальнодержавні функції виділено 16% усіх видатків. По 10 % - на 

охорону здоров’я та економічну діяльність. 8% - на громадський порядок,  7% - 

на оборону. На Житлово-комунальне господарство та духовний та фізичний 

розвиток – по 2%. А 1 % виділено, як і в попередніх роках на охорону 

навколишнього природного середовища. 

Рисунок 3.Відображення видатків за функціональною класифікацією за 

2017р. 

Таким чином, ефективність використання фінансових ресурсів бюджетних 

установ можлива лише за умови налагодження фінансового механізму системи 

казначейського обслуговування бюджету. Результати проведеного дослідження 

свідчать про відображення фінансовим механізмом бюджетних установ 

залежності організації використання фінансових ресурсів останніх від 

специфіки кошторисного фінансування, затвердженого порядку та принципів 

фінансування бюджетних установ, а також обсягів повноважень розпорядників 

бюджетних коштів.  

Оскільки використання фінансових ресурсів бюджетних установ чітко 

регламентоване бюджетним законодавством на всіх етапах бюджетного 

процесу, то перспективи подальших досліджень полягають у розробленні 

обґрунтованих підходів щодо сприяння розширенню фінансової автономії 

бюджетних установ у майбутньому. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ЗАПАСАМИ НА 

СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Управління запасами - складова частина єдиної системи поточного 

управління оборотним капіталом, від ефективності цього процесу залежить 

можливість підтримки ліквідності та платоспроможності компанії. Загальним 

критерієм оцінки ефективності даної системи і одночасно цільовою установкою 

визнана мінімізація розміру витрат, пов'язаних з формуванням і використанням 

запасів. Ключовим завданням, яку вирішують фінансові менеджери, визнається 

скорочення наднормативних запасів матеріальних цінностей, що втрачають 

свою вартість і фактично представляють собою скарбничку "заморожених" 

коштів. Склалася ситуація стимулює менеджерів компаній до пошуку нових 

методів побудови системи управління запасами на логістичних принципах як 

одного з найважливіших факторів підвищення ефективності бізнесу в цілому. 

Під управлінням запасами розуміють контроль за рухом запасів і 

прийняття рішень, спрямованих на економію часу і коштів за рахунок 

мінімізації витрат на утримання запасів, необхідних для забезпечення 

безперебійного процесу операційної діяльності компанії [1]. 

Ефективне управління товарно-матеріальними запасами (ТМЗ) дозволяє: 

– зменшити виробничі втрати із-за дефіциту сировини і матеріалів; 

– прискорити оборотність цієї категорії оборотних активів; 

– звести до мінімуму надлишки ТМЗ, які збільшують вартість операцій і 

заморожують дефіцитні кошти; 

– знизити ризик старіння та псування товарів; 

– знизити витрати на зберігання ТМЗ. 

Поняття “запаси” є досить містким. Цей термін застосовується як до 

виробленим об'єктів, так і не виробленим (природним). Загальноприйнято його 

застосування в таких поняттях, як запаси корисних копалин, лісові запаси 

(деревина на корені), запаси водних ресурсів, запаси біоресурсів та ін. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=311513&&%20documentList_stind=1
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=311513&&%20documentList_stind=1
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Економічна трактування поняття “запаси” більш вузька: під ними 

розуміється сукупність товарно-матеріальних цінностей (предмети праці, 

частина засобів праці, кінцева продукція), що знаходяться в стадії очікування 

вступу в процес виробничого споживання, транспортування або продажу. З 

точки зору бухгалтера запаси - це частина оборотних активів, що перебувають у 

матеріальній формі, яким може бути дана вартісна оцінка [2]. 

Система управління запасами охоплює такі основні етапи робіт: 

1. Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому 

періоді. 

2. Визначення цілей формування запасів. 

3. Оптимізація розміру основних груп поточних запасів. 

4. Оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, 

що включаються до складу оборотних активів. 

5. Формування ефективних систем контролю за рухом запасів на 

підприємстві. 

6. Реальне відображення у фінансовому обліку вартості запасів товарно-

матеріальних цінностей в умовах інфляції. 

Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді 

проводиться на основі чотирьох етапів. 

На першому етапі аналізу розглядаються показники загальної суми 

запасів товарно-матеріальних цінностей – темпи її динаміки, питома вага в 

обсязі оборотних активів тощо. 

На другому етапі аналізу вивчається структура запасів у розрізі їх видів і 

основних груп, виявляються сезонні коливання їх розмірів. 

На третьому етапі аналізу вивчається ефективність використання різних 

видів і груп запасів їх обсягу в цілому, яка характеризується показниками їх 

оборотності. 

На четвертому етапі вивчаються обсяг і структура поточних витрат щодо 

обслуговування запасів у розрізі окремих видів цих витрат. 

Отже, основним завданням аналізу є виявлення рівня забезпеченості 

виробництва та реалізації продукції відповідними запасами товарно-

матеріальних цінностей у попередньому періоді й оцінка ефективності їх 

використання.  

Запаси товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу 

оборотних активів, можуть створюватися на підприємстві з різними цілями: 

а) для забезпечення поточної виробничої діяльності: поточні запаси 

сировини й матеріалів; 

б) для забезпечення поточної збутової діяльності: поточні запаси готової 

продукції; 

в) для накопичення сезонних запасів, для господарського процесу в 

майбутньому періоді: сезонні запаси сировини, матеріалів, готової продукції 

тощо [3]. 

Розкриття суті даного етапу пов’язане з поділом усієї сукупності запасів 

товарно-матеріальних цінностей на два основних види – виробничі запаси та 

запаси готової продукції.  
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Для оптимізації розміру поточних запасів товарно-матеріальних 

цінностей використовується "Модель економічно обгрунтованого розміру 

замовлення" [Economic ordering quantity – EOQ model], яка серед інших набула 

найбільшого поширення. Вона, як правило, використовується для оптимізації 

розміру виробничих запасів і запасів готової продукції. 

Розрахунковий механізм моделі EOQ заснований на мінімізації сукупних 

операційних витрат для закупівлі та збереження запасів на підприємстві. Ці 

операційні витрати поділяються на дві групи:  

а) сума витрат на розміщення замовлень, включаючи витрати для 

транспортування та приймання товарів; 

б) сума витрат для збереження товарів на складі. 
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АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ЯК ПІДСИСТЕМА СУЧАСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 В.В.  Бакун 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглянуто теорії і практики аналізу фінансового стану підприємства в 

сучасних умовах. Розкрито економічну сутність поняття «фінансовий стан 

підприємства». Звернуто увагу на принципові положення аналізу фінансового 

стану підприємства. 

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, аналіз ліквідності, аналіз 

фінансової стійкості, аналіз рентабельност, аналіз поточної діяльностіі. 

Метою статті є дослідження сутності, завдань і необхідності системного 

аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження існуючих 

методів, принципів та його методик. Дане питання досліджувало достатньо 

багато вчених, зокрема Білуха М.Т., Валуєв Б.І., Голова С.Ф., Гуцайлюк З.В., 

Давидов Г.М., Дорош Н.І., Завгородній С.Я., Зубілевич С.Я., Кужельний М.В., 

Кузьмінський А.М., Петрик О.А., Редченко К.І., Редька О.Ю., Рудницький В.С., 

Савченко В.Я., Усач Б.Ф. та інших. Незважаючи на це, залишається потреба в 

подальшихдослідженнях методики проведення аудиту фінансового стану, яку 

можнабуло б застосовувати на практиці. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, що є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства. Найкраще 

фінансовий стан підприємства визначається елементами його економічної 

діяльності:  

1. Прибутковістю (рентабельністю) роботипідприємства. 

2. Оптимальністю розподілу прибутку, що залишається в 

розпорядженні підприємства після сплати податків і обов’язкових 

відрахувань. 

3. Наявністю власних фінансових ресурсів (основних і оборотних 

засобів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого 

процесу і процесу реалізації продукції. 

4. Раціональнимрозміщеннямосновних і оборотнихзасобів(власних і 

позикових). 

5. Платоспроможністю. 

6. Ліквідністю.  

Таким чином, слід відзначити, що фінансовий стан підприємства є 

результатом всіх форм його діяльності як суб’єкта господарювання з одного 

боку та як результат такої діяльності справляє ключовий вплив у майбутній 

зміні проявів діяльності підприємства, що формує його подальший поточний 

стан.Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг, на 
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основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних 

форм господарювання і управління виробництвом. Важлива роль у реалізації 

цих завдань надається економічному потенціалу суб'єктів господарювання. 

Аналіз фінансового стану має дві основні цілі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні цілі аналізу фінансового стану підприємства 

 

Цілі аналізу будуть досягнуті в результаті розв’язання взаємозалежного 

набору аналітичних задач (рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаємозалежний набір аналітичних задач аналізу фінансового 

стану підприємства 

Основні цілі аналізу фінансового стану підприємства

Поточна і наступна 
оцінка фінансово-

господарської 
діяльності 

підприємства; 

Підготовка 
інформацію, яка 

необхідна для 
прогнозування. 

Взаємозалежний набір аналітичних задач аналізу фінансового стану підприємства

Визначення фінансового стану 
підприємства на момент 

проведення аналізу; 

Виявлення тенденцій і 
закономірностей розвитку 

підприємства; 

Визначення «вузьких» 
місць, які негативно 

впливають на фінансовий 
стан підприємства; 

Виявлення резервів, які 
підприємство може 

використовувати для поліпшення 
фінансового стану.
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Аналіз фінансового стану передбачає проведення аналізу діяльності 

підприємства за певнимина прямами. Ціна прями відрізняються у вітчизняній 

практиці та зарубіжномудосвіді. У практиці вітчизняних вчених досить широко 

застосовуються горизонтальний, вертикальний, факторний, порівняльний та 

коефіцієнтний аналіз. При цьому аналіз проводиться як за абсолютними, так і 

за відносними показниками. Основними показниками для визначення оцінки 

фінансового стану є: чиста теперішня вартість; внутрішня норма дохідності; 

модифікована внутрішня норма дохідності; індекс рентабельності. В той же час, 

наявність формальних методів визначення доцільності оцінки фінансових 

результатів не є гарантією забезпечення обгрунтованої інформації для 

прийняття управлінськихрішень. Важливе значення в процесі аналізу має 

врахування окремих методичних вимог. Найчастіше виділяють п'ять групп 

показників за такими напрямами фінансового аналізу:  

1. Аналіз ліквідності - показники цієї групи дозволяють описати і 

проаналізувати здатність підприємства розрахуватися зі своїми поточними 

зобов'язаннями. В основу алгоритму розрахунку цих показників закладена ідея 

зіставлення поточних активів (оборотних коштів) із короткостроковою 

кредиторською заборгованістю.  

2. Аналіз поточної діяльності - ефективність поточної фінансово-

господарської діяльності оцінюється тривалістю операційного циклу, яка 

залежить від оборотності коштів у різних видах активів.  

3. Аналіз фінансової стійкості - за допомогою цих показників оцінюють 

склад джерел фінансування і динаміку співвідношення між ними. Аналіз 

базується на тому, що джерела коштів відрізняються рівнем собівартості, 

ступенем доступності, рівнем надійності, ступенем ризику.  

4. Аналіз рентабельності – показники цієї групи служать для оцінки 

загальної ефективності вкладення коштів у підприємство. 

 5. Аналіз становища і діяльності на ринку капіталів - у межах цього 

аналізу виконують просторово часові зіставлення показників, які 

характеризують становище підприємства на ринку цінних паперів: дивідендний 

дохід, дохід на акцію, цінність акції тощо. Предикативні моделі-це моделі 

прогнозного характеру, їх використовують для передбачування доходівпід 

приємства і його майбутнього фінансового стану. Нормативні моделі 

дозволяють порівняти фактичні результати діяльності підприємств з 

очікуваними, розрахунками за бюджетом.  

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства 

можуть застосовуватися такі методи аналізу як: коефіцієнтний, комплексний, 

інтегральний. 

Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок показників, що розкривають 

різні аспекти господарювання підприємства і враховують вплив як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовищ на його фінансовий стан (рис. 3). 

Цей метод використовують підприємства, які мають у своєму штаті аналітиків 

чи аналітичний відділ, оскільки інтерпретація результатів є достатньо трудо- та 

часозатратною. 
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Рис. 3. Система показників коефіцієнтного методу 

Комплексний метод дає змогу виявититі напрями в діяльності 

підприємства, в яких виникають проблеми, а також досліджувати причини, що 

їх зумовили. Це є величезною перевагою даного методу. Комплексна оцінка 

фінансового стану підприємства проводиться за допомогою розрахунку 

показників. 

Інтегральний метод аналізу фінансового стану дає змогу характеризувати 

фінансовий стан підприємства за значенням одного інтегрального показника, 

що дає можливість спостерігати за зміною його динаміки та спрощувати роботу 

аналітиків. Інтегральний показник розраховується на базі узагальнюючих 

показників за рівнем платоспроможності, фінансової незалежності та якості 

активів підприємства. 

Для дослідження аналізу фінансового стану підприємства також 

використовують і мультиплікатори, які діляться на два типи: стандартні 

(застосовувані повсюдно) і суб'єктивні (визначаються для конкретного 

підприємства). До стандартних мультиплікаторів відноситься широко відома 

модель Дюпона, яка використовується для оцінки економічного зростання 

компанії. Основна складність застосування цієї моделі пов'язана з необхідністю 

ведення бухгалтерської звітності за міжнародними стандартами. Інший відомий 

стандартний мультиплікатор – оцінка ймовірності настання банкрутства 

підприємства за методом Альтмана. Метод Альтмана можна застосовувати для 

загальної оцінки тенденцій розвитку підприємства. Цей показник заснований на 

розрахунку суми п'яти фінансових коефіцієнтів (рентабельність і оборотність 

активів, коефіцієнти заборгованості та реінвестування прибутку в активи, 

частка власних оборотних коштівв активах), кожен з яких має певну вагу. 

Суб'єктивні мультиплікатори дозволяють врахувати специфічні 

характеристики, які невраховуються стандартними методами аналізу і 

діагностики фінансового стану підприємства. 

Система показників коефіцієнтного методу

Показники 
ліквідності

Показники 
рентабельності

Показники 
фінансової 
стійкості

Показники 
ділової 

активності

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності,
коефіцієнт
загальної
ліквідності,
коефіцієнт
критичної
ліквідності

коефіцієнт
рентабельності
активів, коефіцієнт
рентабельності
реалізації,
коефіцієнт власного
капіталу

коефіцієнт
автономії,
коефіцієнт
фінансового
ризику, коефіцієнт
концентрації
позикового
капіталу

коефіцієнт
оборотності активів,
коефіцієнт
оборотності
власного капіталу,
коефізієнт
оборотності власних
засобів
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Таким чином можна зробити наступний висновок, фінансовий аналіз є 

важливим інструментом в управлінні підприємством і базою, на якій будується 

розроблення довгострокової фінансової політики підприємства з урахуванням 

вирішення стратегічних завдань. 
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Ю.М. Бордюжа 

здобувача освітнього ступення «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено недоліки існуючої системи обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості та запропоновано удосконалити методичний 

підхід до обліку та аналізу дебіторської заборгованості як інструменту 

покращення фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: внутрішній контроль,  управління, розрахунки, 

дебіторська заборгованість, удосконалення, модель, аналіз. 

Постановка проблеми. Облік та аналіз дебіторської заборгованості є 

одним із найбільш складних та пріоритетних питань, що зумовлено актуальною 

для України проблемою неплатежів, адже значне недоотримання коштів 

підприємства, з одного боку, за рахунок збільшення величини заборгованості 

покупців та замовників, а з іншого – за рахунок потреби погашення зобов’язань 

перед бюджетом за нарахованими податками чи виплати заробітної плати 

працівникам, тоді як безпосередній розрахунок з дебіторами ще не відбувся. 
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Дебіторська заборгованість є нормальним явищем у діяльності підприємства до 

тих пір, коли вона контрольована та своєчасно погашається. Особливо 

проблемним є питання щодо суперечностей між бухгалтерським та податковим 

обліком у формуванні резерву сумнівних боргів, обліку сумнівної та 

безнадійної дебіторської заборгованості. Постановка правильно організованого 

обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах перш за все 

повинна сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і доведення 

заборгованості до стану безнадійної. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш вагомі дослідження 

питань регулювання організації бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості та його удосконалення здійснили вітчизняні вчені: І. О. Бланк, 

М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, А. Д. Бутко, С. Ф. Голов, Л. В. Городянська, Р. О. 

Костирко, В. М. Костюченко, Г. О. Кравченко, С. А. Кузнєцова, Л. О. 

Лігоненко, А. А. Мазаракі, Г. В. Митрофанов, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, 

Ю. І. Осадчий, Г. В. Савицька, В. В. Сопко, А. Г. Шаповалова, В. О. Шевчук, О. 

А. Шевчук та ін. З іноземних науковців необхідно відзначити А. Апчерча, Дон 

Р. Хенсена, Д. Нортона, Р. Каплана, Я. В. Соколова та інших. На думку С. Ф. 

Голова, дебіторська заборгованість – фінансовий актив, що є контрактним 

правом однієї сторони отримати гроші й узгоджується з відповідним 

зобов’язанням сплати іншої сторони [7]. Враховуючи здобутки науковців з 

обліку та аналізу дебіторської заборгованості, залишаються невирішеними 

теоретичні та практичні питання щодо забезпечення інформаційних потреб 

внутрішніх користувачів щодо цього об’єкту обліку. 

Виклад основного матеріалу. В Україніпроцес проходження 

господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством. 

Відсутні гарантії на своєчасне одержання грошей за відвантажений споживачам 

товар у відповідності з договором. Така ситуація «паралізує» діяльність 

підприємства. У зв’язку з тим, що безнадійна заборгованість, на сьогоднішній 

день в Україні, посідає досить вагоме місце у складі всієї заборгованості 

особливої уваги потребує порядок списання простроченої дебіторської 

заборгованості оскільки існує прямий взаємозв’язок між таким списанням і 

формуванням оподатковуваної бази податку на прибуток. Це також відіграє 

важливу роль при формуванні фінансових результатів діяльності підприємства 

[10]. Проблема підприємства не лише у тому, що борги не повертаються, а і у 

тому, що досить складно оцінити суму ймовірної безнадійної заборгованості, 

розрахувати резерв для її списання і, тим більше, списати її у бухгалтерському 

обліку. 

Згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємства на певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, 

які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів, їх еквівалентів або інших активів [2]. У більшості випадків можна 

визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну й нетоварну 

(неопераційну). Операції називають товарними, якщо йдеться про оплату 

продукції, робіт і послуг. Тобто товарна дебіторська заборгованість виникає 

внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства, яка може 
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передбачити продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

Розрахунки з покупцями та замовниками належать до товарних 

відповідно до визначення. Покупці – це фізичні або юридичні особи, які 

купують товари (роботи, послуги). Замовники – це учасники договору, на 

підставі замо-влення яких виготовляється конкретна про-дукція, надаються 

послуги, виконуються роботи іншим учасником договору [3]. 

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості можна визначити такі: 

1) структура дебіторської заборгованості, що представлена у 

нормативних документах, не передбачає її деталізації таспіввідношення різних 

видів дебіторської заборгованості; 

2) бухгалтерський облік дебіторської заборгованості не враховує 

специфіки 

даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і 

велику кількість методів оцінювання; 

3) облікові регістри, що рекомендовані для використання, не 

передбачають 

накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня 

деталізації і узагальнення, що заважає отриманню достатньої інформації для 

проведення аналізу розрахунків з дебіторами; 

4) необхідність змін у будові регістрів аналітичного та синтетичного 

обліку дебіторської заборгованості. Оскільки сьогодні облік дебіторської та 

кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі – журналі 3, а це 

зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, які лише частково пов’язані між 

собою, відповідно і обліковувати їх потрібно в різних регістрах [1]; 

5) практично недослідженим питанням є оплата дебіторської 

заборгованості, визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на 

дебіторську 

заборгованість, розробка оптимальної політики управління нею є 

достатньо 

серйозною і потребує глибокого вивчення [4]; 

6) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової 

дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи та послуги; 

7) застосовування в умовах України традиційної за кордоном методики 

аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність 

необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з 

дебіторами. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно 

оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь її впливу на 

фінансово-господарський стан підприємства; 

8) недостатнє вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх 

покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку [5]. 

Для вирішення цих проблем та вдосконалення обліку дебіторської 

заборгованості можна запропонувати наступні заходи:  

1) використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на 
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підставі класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 

строками непогашення (до 3, 6 і 12 місяців);  

2) використовувати метод розрахунку з покупцями, який широко 

застосовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами, метод надання 

знижок за дострокової оплати;  

3) створювати резерв сумнівних боргів за результатами інвентаризації 

дебіторської заборгованості в кінці року перед складанням звітності, а 

використовувати його протягом звітного року. Резерв сумнівних боргів варто 

формувати в розрізі кожного боржника, за термінами непогашення дебіторської 

заборгованості та залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це 

дасть змогу отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка 

визнана сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та 

понад резерв сумнівних боргів; про суми заборго-ваності, що раніше була 

визнана безнадійною [9];  

4) збільшувати кількість покупців і замовників підприємства для 

зменшення масштабів ризику несплати боргів;  

5) удосконалити контроль стану розрахунків з дебіторами, зокрема за 

простроченими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види дебіторської 

заборгованості, які є недопустимими для підприємства;  

6) внести зміни до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», у яких чітко 

були б розмежовані поняття довгострокової та короткострокової дебіторської 

заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках бухгалтерського 

обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті. Водночас слід вказати, 

що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – 

необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках [5];  

7) здійснювати моніторинг потенційних дебіторів (оцінювання 

фінансового стану та платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо);  

8) доцільно було б здійснювати оцінку дебіторської заборгованості за 

допомогою міжнародних стандартів;  

9) слід своєчасно та періодично контролювати співвідношення 

дебіторської заборгованості. Адже значне перевищення дебіторської 

заборгованості над кредиторською створює загрозу для фінансової стабільності 

підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.  

10) Необхідно приділити увагу організації обліку дебіторської 

заборгованості та доповнити облікову політику елементами, що дасть змогу 

вчасно виявити проблемні моменти та вжити заходи щодо відновлення 

платоспроможності покупців та замовників. У таблиці 1 представлена 

характеристика елементів облікової політики [8]. 

11) Резерв сумнівних боргів варто формувати в розрізі кожного з 

боржників, за термінами непогашеннями дебіторської заборгованості та 

залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це дасть змогу 

отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка визнана 

сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та понад 

резерву сумнівних боргів; про суми заборгованості, що раніше була визнана 

безнадійною [6]. 
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Таблиця 2 

Елементи облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської 

заборгованості 
Елемент облікової 

політики  

Характеристика елементу облікової політики 

1. Види діяльності 

підприємства 

Необхідно чітко визначити види діяльності, якими займається 

підприємство, від цього залежить вибір заборгованості на яку 

нараховується резерв. Окремо зазначити перелік видів діяльності, 

що входять до операційної, 

фінансової та інвестиційної 

2. Форма ведення обліку  

 

Зазначення форми ведення бухгалтерського обліку, що 

безпосередньо впливає на сукупність та послідовність 

використання облікових регістрів. Форма ведення обліку може бути 

ручна (журнальна, журнально-ордерна та ін.) і комп’ютеризована. 

3. Визнання та оцінка 

дебіторської 

заборгованості 

 

Визнання дебіторської заборгованості як активу здійснюється, 

якщо: існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 

економічних вигід; сума дебіторської заборгованості може бути 

достовірно визначена. У випадку із заборгованістю покупців та 

замовників додаються ще дві умови: покупцеві передані ризики і 

вигоди, пов’язані з правом власності на актив; підприємство 

продавець не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованим активом. Передбачити в наказі додатково умови 

застосування оцінки заборгованості за справедливою вартістю, що 

відповідає вимогам концепції управління вартістю підприємства. 

4. Класифікація та 

аналітика дебіторської 

заборгованості 

 

Необхідно передбачити та закріпити в Наказі перелік 

класифікаційних ознак та види, на які поділяється дебіторська 

заборгованість для тих чи інших управлінських потреб та вказати 

відповідно до обраної класифікації розрізи аналітики для обліку 

заборгованості. 

5.Визнання 

заборгованості 

сумнівною 

Зазначаються критерії визнання дебіторської заборгованості 

сумнівною і джерела отримання інформації, а саме: прострочення 

боржником терміну погашення; порушення справи про визнання 

боржника банкрутом. 

6. Період та метод 

нарахування резерву 

сумнівнихборгів 

Визначити термін проведення інвентаризації дебіторської 

заборгованості для створення резерву сумнівних боргів: на початку 

чи в кінці року. Зазначається вид методу нарахування резерву, а 

також терміни та підстави його нарахування: – на підставі 

платоспроможності окремих дебіторів (зазначити перелік 

документів, за якими визначається така платоспроможність); – на 

підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її 

виникнення (зазначити, на які групи за строком вона 

розподіляється). 

7.Визнання 

заборгованості 

безнадійною 

Визначаються критерії віднесення дебіторської заборгованості до 

безнадійної відповідно до бухгалтерського та податкового 

законодавства. 

8. Порядок списання 

безнадійної 

заборгованості. 

Зазначити порядок, за яким списується безнадійна заборгованість, 

зокрема закріпити в Наказі, що заборгованість списується з балансу 

відповідно до розпорядження керівника на підставі проведеної 

інвентаризації та письмового обґрунтування доцільності списання. 

12) Аналіз та оцінка стану дебіторської заборгованості в системі 

управління підприємством передбачає зовнішній та внутрішній аналіз, 
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виявлення можливостей, ризиків та загроз, облік ресурсів та встановлення 

обмежень у часі щодо досягнення поставлених цілей, визначення середнього 

розміру фінансових активів, які перебувають у формі дебіторської 

заборгованості, їх питомої ваги в загальній сумі оборотності активів 

підприємства, поділ та оцінку дебіторської заборгованості за окремими її 

видами та строками погашення. Це надасть можливість задовольняти 

інформаційні потреби облікового персоналу в розрізі її структурних елементів, 

а також дасть змогу окреслити суми заборгованості, що вилучені із 

господарського обороту різними дебіторами для цілей управління й контролю. 

Оплата дебіторської заборгованості являє собою форму реструктуризації 

активів, що по лягає у переведенні дебіторської заборгованості в ліквідні форми 

активів. Основними видами оплати дебіторської заборгованості 

(рефінансування) є облік векселів, форфейтинг та факторинг. На сьогодні 

найбільш популярними формами рефінансування дебіторської заборгова-ності 

у світі є факторинг і форфейтинг, але в Україні вони досі не набув поширення 

через відсутність необхідної правової бази й відпрацьованої методики обліку, 

тоді як їх застосування пришвидшило б перетворення дебіторської 

заборгованості у грошові активи. 

Висновки та перспективи досліджень. На сучасному етапі 

економічного розвитку вітчизняні підприємства неспроможні ефективно 

управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних 

активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. 

Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої 

форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню 

інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій з 

дебіторами. Облікове та аналітичне забезпечення стану дебіторської 

заборгованості має бути організоване таким чином, щоб достатньою мірою 

відбивати й характеризувати всю господарську діяльність з достатньою 

конкретизацією, саме це зумовлює подальший напрямок досліджень у галузі 

облікового та аналітичного забезпечення управління дебіторською 

заборгованістю на підприємстві. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

У статті обґрунтована необхідність аналізу формування доходу від 

операційної діяльності підприємств. Розглянуто етапи аналізу формування 

доходів та визначені чинники збільшення доходів на підприємстві. Наведені 

складові моделі  проведення аналізу доходів підприємства. 

Ключові слова: дохід від операційної діяльності, формування доходу, 

аналіз доходів, валовий дохід, прибуток. 

Одержання доходів є головною метою підприємницької діяльності, 

основним спонукальним мотивом будь-якого бізнесу. Значний вплив на 

формування доходів підприємств має державна політика у сферах 

ціноутворення, оподаткування та кредитування. Доходи від операційної 

діяльності становлять основну питому вагу доходів в більшості підприємств         

будь-якої галузі сфер виробництва та надання послуг. 

Питання щодо сутності, значення та аналізу доходу підприємства було 

розглянуто у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як А. Бірмана,      

Х. Віссема, Г. Міцберга, І. Бланка, Н. Ушакової Н.М. Шмиголь, В.В. Баранов, 

Т.Б. Бердникова, М. Диканова, П.Р. Нівен, О.О. Нєдосекін та інших. 

На сьогоднішній день для формування оптимального доходу 

підприємств у розмірах, необхідних для покриття його поточних витрат, сплати 

податків і отримання прибутку, що дає змогу забезпечити розширене 
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відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого суб'єкта 

господарювання. Господарські операції, які лежать в основі операційної 

діяльності підприємства, носять регулярний характер, тому саме в процесі 

операційної діяльності формується основна маса доходу. 

Основу механізму державного регулювання формування доходів від 

операційної діяльності складають законодавчі та нормативно-правові акти 

державних органів влади. Серед цих законодавчих і нормативно-правових 

актів, що визначають умови формування доходів від операційної діяльності 

підприємств, найважливішими на сучасному етапі слід визначити 

Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також НП(С)БО 

15, М(СБО) 18. Головним завданням аналізу доходів на підприємстві є: 

- систематичний контроль за виконанням планів отримання доходу; 

- виявлення резервів збільшення доходу; 

- розробка заходів щодо використання виявлених резервів. 

Послідовність проведення аналізу доходів підприємства включає такі 

етапи (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи проведення аналізу доходів підприємства 

1 етап – аналіз загального обсягу та складу доходів. На цьому етапі 

аналітичної роботи визначається загальний обсяг доходів підприємства, його 

абсолютна й відносна зміна порівняно з попереднім періодом, аналізується 

склад доходів, тобто питома вага окремих джерел формування доходів у їх 

загальному обсязі. 

2 етап – аналіз обсягу та джерел формування валового доходу 

підприємства, який має на увазі вивчення основних джерел формування доходів 

(реалізація товарів, операції з переміщенням товарів, операції з тарою, дрібний 

3. Аналіз зміни рівня валового доходу 

4. Оцінка рівня дохідності інших видів діяльності 

7. Аналіз достатності формування доходів 

6. Оцінка використання поненціалу підприємства 

5. Кількісна оцінка факторів зміни обсягу формування валового доходу 

1. Аналіз загального обсягу та складу доходів 

2. Аналіз обсягу та джерел валового доходу підприємства 
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опт, платні послуги тощо), обсяг формування доходів від кожного окремого 

джерела, питомувагу в загальному обсязі доходів. 

3 етап – аналіз змінирівня валового доходу. На цьому етапі визначається 

рівень валового доходу та розраховується його зміна, яка порівнюється з 

попереднім етапом. 

4 етап – оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства. 

На цьому етапі аналітичних досліджень розраховуються та аналізуються в 

динаміці відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності 

підприємства: інвестиційної, орендної, посередницької, кредитної, лізингової 

тощо. Рівень доходності інших видів діяльності порівнюється з рівнем валового 

доходу для визначення найдоцільніших напрямів розвитку підприємства та 

можливостей його диверсифікації. Порівняння та оцінка здійснюється, 

виходячи з розрахунків доходності витрат (співвідношення між сумами доходів 

і витрат) і доходності активів (обсягів формуванняд оходів на одиницю активів, 

що використовуються) за різними видами діяльності суб’єкта господарювання. 

5 етап – кількісна оцінкаф акторів, що обумовлюють зміну обсягу 

формування валового доходу. На цьому етапі передбачається: 

1) вивчення впливу на обсяг валового доходу таких факторів, як обсяг 

товарообороту та середній рівень доходу, 

2) кількісна оцінка впливу на середній рівень валового доходу 

структурних зрушень. 

На завершення факторного аналізу роблять узагальнюючі висновки 

щодо результатів окремих розрахунків. 

6 етап – оцінка використання потенціалу підприємства з точки зору 

отримання доходів, що дозволяє швидко виявити внутрішні потенційні 

можливості й недоліки суб’єкта господарювання, виявити приховані резерви з 

метою підвищення ефективності діяльності на підприємстві. 

7 етап – аналіз достатності формування доходів. Достатність 

формування доходів оцінюється в цілому по підприємству на основі аналізу 

напрямів використання отриманих доходів на підприємстві. Для цього 

визначаються обсяги, динаміка йпитома вага кожного шляху використання 

доходів у загальному обсязі їх формування, за допомогою аналізу показників 

доходност і витрат і прибутковості доходів[1, c. 284]. 

Складові моделі проведення аналізу доходів підприємства доречно 

представити наступною схемою (рис. 2). 

Система економічних показників аналізу доходів підприємства включає 

абсолютні вартісні показники: доходи підприємства; собівартість реалізації; 

рентабельність продажів;  активи, капітал і зобов'язання, а також відносні: 

динаміки доходів та показники інтенсивності процесів (коефіцієнти доходності, 

рентабельності)[2]. 

Формування доходів підприємства можна визначити як комплекс 

взаємопов’язаних дій та заходів, реалізація якого забезпечить отримання 

підприємством обсягу доходів, достатнього для покриття поточних витрат, 

забезпечення необхідного рівня ліквідності та платоспроможності 

підприємства, а також формування прибутку для фінансування стратегічного 
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розвитку підприємства та відшкодування затрат підприємницьких здібностей в 

умовах ризику за певний період часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Складові моделі проведення аналізу доходів підприємства 

Роль стратегії формування доходів підприємства полягає в: 

1) комплексному моніторингу ситуації на ринку, що дає змогу вчасно 

визначити можливі загрози або можливості розвитку підприємства та 

розробити систему дійреагування на них; 

2) аналізі внутрішніх та зовнішніх факторів формування доходів, 

врахуванні їх впливу на подальшу діяльність підприємства; 

3) визначенні джерел отримання доходів та ранжуванні їх за 

пріоритетністю використання; 

4) вивченні власних конкурентних переваг та їх посиленні; 

5) забезпеченні своєчасного покриття витрат, понесених у процесі 

здійснення господарської діяльності, таким чином, у підтримці високого рівня 

платоспроможності, а отже, і створенні надійної репутації серед постачальників 

та посередників; 

6) формуванні фонду розширеного відтворення основних засобів, фонду 

інвестицій в персонал та фонду інноваційної діяльності, тобто в розвитку усіх 

складових потенціалу підприємства і, як наслідок, підвищенні інвестиційної 

привабливості для інвесторів та зростанні ринкової вартості підприємства    [5, 

C. 160]. 

Після проведення аналізу необхідно здійснити пошук шляхів 

підвищення доходів. Для цього потрібно визначити які фактории впливають на 

дохід найбільшою мірою і чи можливо їх регулювати. Виділяють дві групи 

чинників впливу на формування доходу підприємства – внутрішні та зовнішні. 

До внутрішніх чинників відносять: собівартість реалізації, облікова політика, 

стратегія ціноутворення, ассортимент продукції, якість та кількість виробленої 

продукції, особливості виробничого та технологічного процесу. 

У зовнішніх чинниках особлива увага приділена інфляційним процесам 

в структурі економічних чинників, а роль середньої купівельної спроможності 

населення, конкурентної ситуації на ринку та специфіки галузі недостатньо 
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розкрита, також абсолютно не розглядаєтьсярозвиненість ринку капіталів. 

Чинники впливу на формування доходів підприємства доцільно також 

класифікувати за ступенем впливу на розмір доходів підприємства на групи 

прямого та опосередкованого впливу. В такому разі до чинників прямого 

впливу відносять: обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), попит на 

продукцію підприємства, стратегію ціноутворення, види діяльності 

підприємства (інвестиційна та фінансова окрім основної діяльності). До 

чинників непрямого (опосередкованого впливу) можна віднести такі, як: 

конкурентна ситуація на ринку, наявністьтоварів-замінників, стадія життєвого 

циклу підприємства та продукції зокрема, політика просування продукції на 

ринку, репутація підприємства, якість та конкурентоспроможність продукції, 

рівень потенційного попиту, освоєність ринків збуту. 

Існують наступні методи, які можна застосовувати для підвищення 

доходів, а саме:  

- ціновий метод – заснований на тому, що підприємство аналізує цінову 

політику конкурентів і встановлює ціни нижче цін своїх конкурентів;  

- метод високих цін – полягає у встановленні більш високих цін, однак, 

ціновий метод є обмеженим у часі;  

- метод тарифних планів – полягає в пропозиції одного і того ж продукту 

за різною ціною різних клієнтських груп;  

- метод групового квотування – полягає в тому, що встановлюється 

певний обсяг продукції або послуг, який може бути реалізований або надано за 

встановленою ціною;  

- метод групової оптимізації доходів – слід розуміти визначення обсягів 

доходів, які необхідні підприємству для нормального функціонування 

оптимізації груп[3]. 

Отже, формування доходів від операційної діяльності підприємства є 

надзвичайно важливим у життєдіяльності підприємства, проте не менш 

важливий вплив має аналіз використання доходу. Так, раціональне та 

обґрунтоване використання й розподіл доходу підприємства дозволяє 

покращити фінансовий стан суб’єкта господарювання. Вітчизняні підприємства 

мають багато проблем у раціональному використанні свого доходу і часто це 

стає причиною погіршення результативності підприємства. 
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О.О. Петрашевський 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТОВАРНО-

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В умовах посилення конкуренції відбувається перехід від традиційного 

констатуючого (пасивного) контролю до активного цілеспрямованого на 

контрольно-аналітичне забезпечення керівництва необхідною інформацією для 

прийняття управлінських рішень, що актуалізувало дослідження організації 

контролю товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.  

Ключові слова: організація контролю, функція управління, товарно-

матеріальні цінності, форми контролю, методика, етапи контролю. 

Контроль – це функція управління соціально-економічною системою будь-

якої держави. Контроль (від французького «controle») перевірка або 

спостереження з метою перевірки, охоплює весь процес управління економікою 

від формування управлінської інформації, реалізації конкретних господарських 

завдань до оцінки результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

В Україні більше уваги приділяється зовнішньому контролю, який 

здійснюється державними органами, ніж внутрішньогосподарському контролю 

підприємств. Питання внутрішньогосподарського контролю недостатньо 

висвітлені в публікаціях вітчизняних авторів, а практичне його застосування на 

підприємствах є досить обмеженим. 

На сьогодні майже не здійснюються заходи з наукової розробки системи 

внутрішнього контролю та надання методичних рекомендацій щодо їх 

організації. За таких обставин вітчизняна економіка залишається не 

конкурентоспроможною, проблеми внутрішнього контролю створюють 

проблеми в управлінні господарюючих суб’єктів, затримують розвиток та 

обумовлюють зростання порушень у сфері економіки держави [2, с.10]. 

У країнах Європи та США широковідомим та застосовуваним є внутрішній 

контроль на противагу вітчизняній практиці. Зарубіжні країни визнають 

внутрішній контроль неодмінним елементом ефективного управління 

підприємством, який повинен позитивно впливати на результати його 

фінансово-господарської діяльності. 

Ринкові умови господарювання наполегливо вимагають удосконалення 
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вітчизняної системи внутрішнього контролю підприємств, основою якої є 

економічні методи управління. 

На думку вітчизняних науковців, суттєві проблеми спостерігаються у 

питаннях організації та проведення внутрішнього контролю, адже існує 

неузгодженість нормативно-правового регулювання, відсутні внутрішні 

стандарти, а також слабка розробка єдиних методичних основ проведення 

контролю [2, 3, 4]. 

Вказані недоліки системи внутрішнього контролю притаманні і 

внутрішньому контролю господарських операцій, пов’язаних з надходженням 

та використанням товарно-матеріальних цінностей, актуальність дослідження 

яких обумовлена об’єктивною необхідністю розробки дієвої системи 

внутрішнього контролю, яка поряд з раціонально організованою системою 

обліку дозволить підвищити ефективність діяльності підприємств. 

Значна увага питанням організації та методики внутрішнього контролю 

товарно-матеріальних цінностей приділялась в роботах вітчизняних науковців, 

таких як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І.Валуєв, Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук, 

Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук та ін.  

Віддаючи належне результатам проведених досліджень, потрібно 

констатувати необхідність подальшого удосконалення аналітичного 

забезпечення внутрішнього контролю товарно-матеріальних цінностей 

суб’єктів підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання. 

Зазначене обумовило потребу визначити напрямки дослідження щодо 

обґрунтування теоретичних положень  та розробки практичних рекомендацій 

організації та методики внутрішнього контролю товарно-матеріальних 

цінностей. 

Першочерговими завданнями при здійсненні контролю товарно-

матеріальних цінностей є: 

- дослідження особливостей організації на підприємствах внутрішнього 

контролю товарно-матеріальних цінностей; 

- виявлення проблем пов’язаних з недосконалістю нормативного, 

організаційно-методичного забезпечення контролю зазначених об'єктів, 

відсутністю внутрішніх стандартів; 

- забезпечення юридичної обґрунтованості кожної суми дебіторської та 

кредиторської заборгованості; 

- вивчення причин виникнення заборгованостей та прорахування їх 

наслідків; 

- регулярне проведення інвентаризації розрахунків з постачальниками 

на підприємстві та контроль за строком позовної давності;  

- оцінка існуючого рівня методичного забезпечення внутрішнього 

контролю товарно-матеріальних цінностей та розробка шляхів його 

удосконалення; 

- визначення напрямків подальшого дослідження з метою пошуку 

нових підходів до формування системи внутрішнього контролю товарно-

матеріальних цінностей задля ефективного управління підприємством. 

Внутрішній контроль характеризується проф. Корінько М.Д., як система 
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заходів, визначених керівництвом підприємства та здійснюваних на 

підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками 

своїх обов’язків щодо забезпечення та здійснення господарських операцій. 

Внутрішній контроль визначає законність цих операцій та їх економічну 

доцільність для підприємства [3].  

“Відповідальним за створення внутрішнього контролю є управлінський 

персонал, який у відповідності з національними стандартами самостійно 

вибирає методи і прийоми контролю” [1, c.43].  

Вибір форми внутрішнього контролю залежить від організаційної 

структури суб’єкта господарювання, видів та обсягів діяльності, правової 

організації, відношення керівництва до контролю тощо і може бути 

організованим у вигляді наступних структурних підрозділів на (рис. 1). 

 
В ринкових умовах господарювання наявність аудиторської групи дуже 

важлива для результативної діяльності підприємства. Всередині організації за 

вимогою та з ініціативи керівництва аудиторами підприємства здійснюється 

внутрішній аудит. 

Ця форма внутрішнього контролю характеризується складною структурою 

організації, різноманіттям видів діяльності, притаманна в основному великим 

підприємствам. 

Функціонування внутрішньої аудиторської служби полягає в допомозі 

персоналу підприємства ефективно виконувати свої посадові обов’язки. Відділ 

внутрішнього аудиту повинен бути складовою частиною суб’єкта 

господарювання і працювати в рамках облікової політики, затвердженої 

керівництвом. 

Основна роль відділу внутрішнього аудиту полягає в перевірці структури 

внутрішнього контролю підприємства та оцінці рівня її адекватності і 

ефективності. Виконуючи своє призначення, внутрішні аудитори можуть 

регулярно проводити фінансовий аудит, операційний аудит, перевірку на 

відповідність та аудит ефективності формування витрат, зокрема на оплату  

праці. 

Внутрішній аудит можливо охарактеризувати як організовану відповідно 

до структури економічного суб’єкта службу, регламентовану внутрішніми 

Структурно-функціональна 

форма 

Постійно діюча ревізійна 

комісія (ревізор) 

Відділ внутрішнього 

аудиту 

Інвентаризаційне бюро Групи контролю 

Форми 

внутрішнього 

контролю 

Рис.1. Форми організації внутрішнього контролю [2]  
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документами щодо перевірки й оцінки функціонування цього суб’єкта з метою 

надання рекомендацій і організації допомоги в їх реалізації. Вдосконалення 

внутрішньогосподарського контролю на базі створення внутрішнього аудиту є 

важливою умовою підвищення ефективності комунікації релевантної 

інформації в системі управління задля ухвалення рішень і регулювання 

господарських процесів щодо стратегії розвитку виробництва на  

підприємствах [6, с.127]. 

В тих організаціях де немає відділу внутрішнього аудиту функції 

внутрішнього контролю можуть виконувати інвентаризаційні бюро, групи 

контролю, що належать до структур внутрішнього аудиту. 

Структурно-функціональна форма внутрішнього контролю не потребує 

значних додаткових витрат підприємства на її побудову. Зазначена форма 

передбачає розробку комплексу внутрішніх документів, що регламентують 

порядок взаємозв’язку підрозділів та їх керівників з усіх етапів здійснення 

внутрішнього контролю. 

Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську діяльність 

виконавчого органу, дотримання законодавчо-нормативних актів, вивчає звіти 

зовнішніх і внутрішніх аудиторів, перевіряє бухгалтерську документацію, 

ведення обліку, формування висновку за річною звітністю. 

Отже, суб’єкти господарювання мають свою цільову функцію, яка 

досягається за рахунок результативного управління. Внутрішній контроль 

представляє собою одну з функцій управління. 

З метою ефективного управління внутрішній контроль товарно-

матеріальних цінностей повинен відповідати наступним умовам: 

- одержані результати від проведення контролю повинні перевищувати 

витрати на його здійснення; 

- здійснення контрольних прийомів повинне виконуватись досвідченим 

виконавцем, який має відповідну кваліфікацію та досвід. 

Врахування наведених вимог повинно слугувати основою організації 

внутрішнього контролю товарно-матеріальних цінностей поряд з визначенням 

суб’єктів контролю, періоду за який виконується перевірка господарських 

операцій з даного напрямку, постановкою завдання, проведенням і 

узагальненням результатів контролю, а також методичним забезпеченням. 

Внутрішній контроль на підприємстві включає вибір суб’єктів, постановку 

мети, організаційну стадію, методичну та результативну [5]. Відповідно 

контроль товарно-матеріальних цінностей доцільно досліджувати в контексті 

його етапів (рис. 2). 

Правильна організація внутрішнього контролю товарно-матеріальних 

цінностей вимагає дотримання принципів внутрішнього контролю, які 

обумовлюють розподіл обов’язків. 

На думку проф. Є.В. Мниха, з якою слід погодитись, актуальним в 

контексті практичної діяльності є не метод, а методологія контролю, отже та 

сукупність методів, що дозволяє розв’язувати поставлені задачі. Дослідження 

методологічних основ внутрішнього контролю одна з актуальних і складних 

проблем, що залишається нерозв’язаною [2, с.19]. 
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Рис. 2. Етапи здійснення внутрішнього контролю товарно-

матеріальних цінностей 

 

З позиції системного підходу внутрішній контроль товарно-матеріальних 

цінностей потрібно розглядати як сукупність методик і процедур, що 

використовуються в процесі господарської діяльності як засіб ефективного 

управління підприємством.  

В умовах розвитку ринкових відносин визначення сутності внутрішнього 

контролю товарних запасів засобом використання системного підходу, 

обумовлено дослідженням його методологічних та прикладних аспектів. 

Висновки відомих науковців свідчать, що складовими системи внутрішнього 

контролю є всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені 

управлінським персоналом підприємства з ціллю забезпечення стабільного 

ефективного його функціонування, дотримання внутрішньої господарської 

політики, запобігання фальсифікацій та помилок, своєчасність і повноту 

бухгалтерських записів, своєчасну підготовку достовірної фінансової 

інформації [5, с.339]. 

В умовах посилення конкуренції відбувається перехід від традиційного 

констатуючого (пасивного) контролю до активного цілеспрямованого на 

контрольно-аналітичне забезпечення керівництва підприємства необхідною 

інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень. Проте в 

сучасних умовах господарювання фігурують обидва зазначені підходи [2]. 

Аналітичне забезпечення внутрішнього контролю товарно-матеріальних 

цінностей можливо запровадити за допомогою документального оформлення 

його результатів. 

Робочі документи контролера є записами, за допомогою яких відбувається 

2 етап. Проведення контролю 

3 етап. Узагальнення результатів контролю 

1 етап. Підготовка до проведення контролю проведення 

контролю 

Визначення суб’єктів контролю, періоду за який здійснюватиметься перевірка 

господарських операцій з формування ТМЦ, постановка завдань 

Виконання поставлених завдань через застосування прийомів документального 

контролю: формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова 

перевірка, взаємна перевірка 

Оформлення результатів контролю, шляхом фіксації усіх порушень у робочих 

документах 
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реєстрація проведених під час перевірки процедур і формуються відповідні 

висновки на підставі отриманої за результатами перевірки інформації. Робочі 

документи можуть бути створені на паперових або електронних носіях. 

Опрацювання робочих документів контролера обумовлено: 

➢ плануванням контрольної перевірки; 

➢ здійсненням нагляду і оперативного управління процесом 

перевірки; 

➢ потребою отримання доказів на підтримку думки контролера, 

здобутих протягом періоду здійснення перевірки. 

Обсяг робочих документів контролера залежить від професійного 

судження виконавця. Склад, типова форма і кількість робочих документів не 

регламентована, визначається контролером самостійно у відповідності до 

завдань перевірки [4].  

Відхилення виявлені під час проведення контролю товарно-матеріальних 

цінностей допомагають вносити необхідні коригування обумовлені можливістю 

реалізації управлінських функцій менеджменту підприємства [2]. 

При оформленні результатів внутрішнього контролю товарно-

матеріальних цінностей потрібно користуватись інформацією, отриманою за 

допомогою відповідних методичних прийомів, робочих документів, що  

характеризують допущені порушення та відхилення. 

Таким чином, на кожному підприємстві потрібно створювати сучасну 

систему внутрішнього контролю товарно-матеріальних цінностей, яка повинна 

забезпечувати його раціональне та ефективне функціонування, внаслідок чого 

покращаться фінансові результати господарської діяльності та рентабельність. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

МАРКЕТИНГУ 

 

Стаття містить обґрунтування принципів соціальної відповідальності 

маркетингу. Зазначені принципи формують систему знань та уявлень про роль 

і необхідність формування соціально-відповідального маркетингу на 

підприємстві. Дотримання вищевикладених принципів регламентує ставлення 

економічних суб’єктів один до одного та визначає орієнтири для подальшої 

взаємовигідної співпраці між усіма суб’єктами ринкового середовища.  

Ключові слова: Соціальна відповідальність, маркетинг, принципи, 

підприємницька діяльність, суспільний розвиток. 

Постановка проблеми. Маркетинг в сучасному розумінні являє собою 

важливий елемент соціальних відносин щодо комунікаційних зв’язків у 

підприємницькому середовищі. Актуальність соціалізації маркетингової 

діяльності пов’язана з необхідністю максимального врахування потреб 

споживачів, орієнтованих на досягнення широкого спектру морально-етичних 

цінностей. Усвідомлення вагомості адаптації бізнесу до суспільних потреб 

сприятиме формуванню соціально-відповідальної моделі розвитку  

національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі досить 

широко відображено роль та значення соціальної відповідальності в системі 

координат суспільних відносин. Зокрема, О. А. Грішнова вважає, що 

основоположне значення формування і реалізації соціальної відповідальності 

всіх суб’єктів держави обумовлене тим, що вона: підвищує ефективність 

суспільства, сприяючи координації дій;  створює сприятливий клімат для 

економічного зростання, підприємницької діяльності, соціального розвитку; 

зменшує соціальні, економічні, інвестиційні ризики; створює умови для сталого 

розвитку і передумови для успішного запобігання економічним кризам; сприяє 

людському розвитку за усіма напрямами та ін. [1]. 

На думку О.О. Зеленко соціально-відповідальний маркетинг – це форма 

прояву потреб та інтересів учасників цільових ринків, заснованих на морально-

етичних цінностях з метою реалізації тактичних і стратегічних завдань 

функціонування суб’єктів господарювання. Соціально-відповідальний 

маркетинг є практичним вираженням зовнішньої складової концепції 

соціальної відповідальності бізнесу [2]. Ф. Котлер та О. Кульчицька [3, 4] 

вважають, що успішна реалізація маркетингових заходів неможлива без 
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соціально-відповідального підходу до ведення бізнесу, оскільки лише 

використовуючи моральність та гуманність щодо своїх партнерів та споживачів 

продукції досягається бажана результативність та ефективність 

підприємницької діяльності.  

Результати дослідження. Формування системи соціально 

відповідального маркетингу передбачає необхідність послідовного дотримання 

певних принципів (рис. 1). Розглянемо три основні групи принципів соціальної 

відповідальності маркетингу. Впровадження та дотримання зазначених 

принципів сприятиме забезпеченню потреб цільових ринків за умов 

формування відповідальної й етичної культури маркетингових відносин. 

Основоположні принципи соціальної відповідальності є фундаментом для 

забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів у процесі здійснення 

маркетингової діяльності підприємства. Ці принципи розкривають сутність, 

значення, механізм функціонування та соціальне призначення маркетингу. 

Важливого значення набуває послідовне дотримання зазначених принципів у 

процесі здійснення господарської діяльності з урахуванням інтересів 

суспільства. Тому вважаємо за необхідне у логічній послідовності відобразити 

зміст зазначених принципів. 

Відповідальне ставлення до суспільства. Даний принцип набуває 

першочергового значення у взаємодії людини, держави та бізнесу. Водночас, 

відповідальне ставлення виражається у гармонійному співіснуванні, 

взаємоповазі та взаєморозумінні всіх учасників суспільних відносин. Важливо 

зазначити, що усвідомлення своєї відповідальності за виконання зобов’язань 

перед суспільством позитивно впливає на вирішення соціально-економічних 

проблем людства.  

Прагнення до самовдосконалення. Дотримання даного принципу 

зумовлює необхідність у розумінні особистістю потреби в самовдосконаленні у 

процесі набуття нових компетенцій та відповідальному ставленні до 

покладених на неї обов’язків. Прагнення людини до самореалізації у 

професійній діяльності полягає не лише у задоволенні власної значущості, але й 

у соціальній відповідальності перед суспільством. Процес досягнення певного 

самовдосконалення особистості є гарантією успіху, а потреба у саморозвитку 

напряму залежить від рівня її соціальної відповідальності.  

Забезпечення прозорої діяльності. Зміст даного принципу полягає у 

вільному доступі до неупередженої інформації стосовно ключових напрямів 

діяльності підприємства (управління, планування, прогнозування, ставлення до 

суспільства, вплив на довкілля тощо). Водночас, це не стосується розголошення 

службової або порушення конфіденційності законодавчо захищеної інформації. 

Використання принципу забезпечення прозорої діяльності сприятиме 

посиленню комунікаційних зв’язків та довіри між організацією та усіма 

зацікавленими сторонами. 

Дотримання моральності. Необхідною передумовою формування 

соціально-відповідальної моделі розвитку суспільства є забезпечення 

морального ставлення між усіма учасниками соціуму. Даний принцип 

розрахований на використання найкращих якостей людини, орієнтованих на 



 

766 

 

досягнення її певних соціально-економічних цілей. Формування моральності у 

взаємовідносинах між суб’єктами підприємницької діяльності створює 

необхідний фундамент для їх розвитку у середньостроковій та довгостроковій 

перспективах.   

 

 
Рис. 1. Класифікація принципів соціальної відповідальності 

маркетингу 

 

Відчуття гуманності. Даний принцип варто розглядати у вигляді 

цілеспрямованого процесу формування суспільних відносин, заснованих на 

загальнолюдських цінностях. Відтворення відчуття гуманності визначається 

відповідальним ставленням до економічної свободи та добробуту індивідуумів, 

а також впровадження соціально-орієнтованої політики в економічному 

середовищі. Реалізація зазначеного принципу є необхідною передумовою 

забезпечення гуманних міжособистісних відносин у процесі формування 

соціально-економічних напрямів розвитку суспільства.  

Попередження небезпеки. Природним бажанням кожної людини є 

прагнення перебувати у безпековому середовищі. Наявність широкого спектру 

ризиків суспільного буття зумовлює необхідність формування дієвих заходів, 

спрямованих на нейтралізацію існуючих та потенційних загроз. Своєчасне 

виявлення й попередження потенційних небезпек створює необхідні умови для 
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реалізації соціально-економічних явищ і процесів на регіональному, 

національному та глобальному рівнях. 

Наступна група принципів, що використовуються у сфері соціально-

відповідального маркетингу, пов’язана безпосередньо з маркетинговою 

діяльністю підприємства. Відображення даних принципів розкриває розуміння 

сучасного маркетингу в процесі реалізації стратегії підприємства на засадах 

соціально відповідального ставлення до оточуючого середовища. Це сприятиме 

підвищенню іміджу та рівня конкурентоспроможності компанії (підприємства), 

а також розширенню кола потенційних споживачів. 

Соціальна відповідальність перед споживачами. Важливим 

принципом у досягненні позивного результату в процесі здійснення 

маркетингової діяльності підприємством є соціальна відповідальність перед 

споживачами. Запорукою успіху при цьому є встановлення взаємовигідних 

стосунків між підприємством та споживачем. На думку Ф. Котлера, 

маркетологи, сповнені почуття відповідальності, інтерпретують потреби 

споживачів і відповідають на них пропозицією відповідних товарів за цінами, 

що б забезпечували вигідність придбання цих товарів для покупців і отримання 

прибутків для продавців [3].  

Забезпечення екологічної відповідальності перед реципієнтами 

довкілля. В процесі здійснення маркетингової діяльності виникає необхідність 

у реалізації принципу екологічної відповідальності перед реципієнтами 

довкілля. У даному контексті постає необхідність у забезпеченні відповідності 

міжнародним стандартам якості, безпеки та екологічності виробничого процесу 

(вплив на довкілля, рівень наявності шкідливих домішок, застосування 

ресурсозберігаючих технологій, можливість утилізації відходів тощо). 

Реалізація даного принципу сприятиме забезпеченню збалансованого розвитку 

суспільства, основним чинником якого виступає соціальна відповідальність 

маркетингу. 

Відповідальність за розробку і реалізацію маркетингових заходів. 

Даний принцип базується на соціально-відповідальному ставленні до розробки 

основних складових комплексу маркетингу (4Р) для конкретної ринкової 

ситуації. Розробка і реалізація маркетингових заходів мають бути соціально-

відповідальними з позиції захисту прав споживачів та безпосередньо суб’єктів 

господарювання. Дотримання даного принципу має максимально поєднати 

економічні інтереси покупців та продавців товарів або послуг.  

Специфічні принципи розкривають основні напрями соціальної 

відповідальності та етики маркетингу. Від того, наскільки вони корелюються з 

основними принципами маркетингової діяльності, залежить, яким є рівень 

впливу принципів соціально-етичного маркетингу на діяльність підприємства. 

Фактично, дана група принципів є підґрунтям для реалізації довгострокової 

стратегії підприємства на основі загальнолюдських цінностей, що сприяють 

зростанню привабливості підприємства перед споживачами та іншими 

зацікавленими сторонами. 

Локалізація соціальних конфліктів. Забезпечення успішності 

функціонування сучасного маркетингового середовища потребує вжиття 
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заходів щодо недопущення та локалізації соціальних конфліктів, що є основою 

для довіри та взаєморозуміння між усіма учасниками економічних відносин. 

Вагомим інструментом  локалізації конфліктів слід розглядати соціальну 

відповідальність, що створює відповідні передумови для розв’язання 

проблемних ситуацій, що виникають у трудових колективах. Ведення 

цілеспрямованої діяльності щодо локалізацію соціальних конфліктів сприятиме 

покращенню мікроклімату між працівниками та стимулюватиме їх до 

відповідального виконання своїх професійних обов’язків.  

Врахування суспільних інтересів. В основі реалізації маркетингової 

політики на підприємстві мають бути закладені механізми щодо врахування 

суспільних інтересів. Єдність таких інтересів полягає у соціально-

відповідальному ставленні до процесу купівлі-продажу товарів та послуг. 

Першочергового значення у даному контексті набуває узгодженість соціально-

економічних інтересів між виробниками та споживачами продукції. 

Захист ціннісних орієнтирів. Реалізація економічних потреб суб’єктів 

господарювання полягає у неухильному дотриманні ціннісних орієнтирів. Їх 

захист є необхідною умовою у досягненні першочергових завдань діяльності 

суб’єктів господарювання. Ціннісні орієнтації виражають свідоме ставлення 

людини до соціальної дійсності й у цій своїй якості визначають широку 

мотивацію її поведінки й мають суттєвий вплив на всі сторони її діяльності [4]. 

Формування ціннісних орієнтирів передбачає право на відстоювання та захист 

існуючих соціально-економічних потреб та інтересів соціуму.  

Відтворення морально-етичної поведінки. Здійснення соціально-

економічної діяльності має ґрунтуватися на певній морально-етичній поведінці. 

Сутність представленого принципу передбачає готовність нести 

відповідальність за свої дії, зміцнювати стосунки в колективі, доброзичливо 

ставитись до соціуму тощо. Якість та ефективність поєднання моральних 

якостей суб’єктів економічних відносин зумовлює взаємозалежність та 

відтворення цілісної моделі морально-етичної поведінки. Реалізація даного 

принципу сприятиме збалансованості та структуризації відтворювальних 

процесів у суспільстві. 

Висновки. Отже, розглянуті принципи формують систему знань та 

уявлень про роль і необхідність формування соціально-відповідального 

маркетингу на підприємстві. Дотримання вищевикладених принципів 

регламентує ставлення економічних суб’єктів один до одного та визначає 

орієнтири для подальшої взаємовигідної співпраці між усіма суб’єктами 

ринкового середовища. Подальша реалізація принципів соціально-

відповідального маркетингу вбачається у розкритті змісту та значення 

морально-етичних критеріїв та цінностей. 
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МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

В статті розроблений процес маркетингового стратегічного планування з 

виділенням ефективної місії, яка повинна включати в себе три основні 

елементи.Показано, що у стратегії цілі й основні шляхи їх досягнення 

сформовані так, що підприємство має загальний напрям розвитку. 

Виокремлено три основних види стратегій підприємства, кожний з яких 

повністю обґрунтований специфікою виробництва. Сформовано стратегічні 

альтернативи, які можна поділити на функціональні стратегії. 

Ключові слова: маркетинове планування, стратегія, цілі, маркетингові заходи, 

підприємство, функціональні стратегії, ресурси. 

Постановка проблеми. Останнім часом українські підприємства все 

більше використовують широкий спектр маркетингових заходів, за допомогою 

яких займають відповідне місце на українському ринку. Беззаперечним 

залишається і той факт, що прибутковість господарства підприємства можна 

підвищити за допомогою вдосконалення маркетингових навичок.  

Навіть суто формальне планування маркетингу надає переваги 

підприємству або організації. Спонукуючи керівництво постійно думати про 

майбутнє, планування визначає цілі та політику підприємства, сприяє кращій 

координації роботи. Крім того, ретельне планування маркетингу допомагає 

передбачати зміни ринкового середовища та оперативно реагувати на них, а 

також готує до непередбачуваних змін.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні наукові та 

прикладні проблеми управління маркетинговою діяльністю розвивалися як 

іноземними, так і вітчизняними вченими: П. Діксоном, О.О. Єранкіним, Й.С. 

Завадським, Г.М. Калетником, Р. Колзом, Ф. Котлером, М.І. Лобановим, О.П. 

Луцієм, А.Г. Мазуром, П.І. Островським, І.О. Соловйовим та ін. Проте є 

об'єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і 

прикладних розробок з метою вдосконалення процесу планування 

маркетингової діяльності  підприємства АПК. 

Сьогодні відсутність чіткого плану, а також тактичних дій на шляху до 

досягнення певної мети фірми або підприємства, може бути причиною для 



 

770 

 

загрози існуванню фірми.  

Метою дослідження є розгляд системи маркетингового планування на 

ринку надання послуг, виявлення недоліків плану маркетингу і вдосконалення 

маркетингового планування на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу.Маркетингове стратегічне планування — 

це процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій 

підприємства з метою ефективного розміщення ресурсів для досягнення 

цільового ринку[7]. 

Керівник підприємства повинен мати прогнози як мінімум за трьома 

напрямами: 

- інвестиції, які необхідні для майбутнього розвитку підприємства; 

- виробнича програма, яку необхідно узгодити з майбутніми обсягами 

замовлень; 

- оборотні засоби, які будуть необхідні підприємству для виконання 

фінансових зобов’язань. 

Очевидно, що для вирішення цих завдань необхідно мати надійний 

прогноз продажу продукції підприємства.  

Важливість стратегічного планування полягає також у тому, що 

стратегічний план: 

- висвітлює систему цінностей, погляди вищого керівництва на 

майбутній розвиток, що дає змогу зорієнтувати персонал фірми в необхідному 

напрямі; 

- пояснює вихідну ситуацію та існуючі обмеження, що робить 

діяльність підприємства осмисленішою; 

- формує інструменти координації на випадок виникнення конфліктів чи 

суперечностей між окремими підрозділами; 

- полегшує контроль за діяльністю фірми з метою мінімізації різниці 

між цілями і отриманими результатами; 

- підвищує ступінь готовності підприємства до реагування на 

непередбачені зміни; 

- сприяє чіткішому управлінню підприємством, яке ґрунтується не на 

імпровізації, а на відповідних нормах, бюджетах і графіках[7]. 

Завдання стратегічного планування: 

• координація різних напрямів діяльності підприємства; 

• оцінка сильних і слабких сторін підприємства; 

• розроблення стратегій маркетингу; 

• визначення альтернативних варіантів реалізації маркетингових 

стратегій; 

• розподілення ресурсів між підрозділами підприємства для 

виконання стратегічних маркетингових планів; 

• створення конкретних маркетингових програм; 

• супроводження виконання плану[7]. 

Стратегічний план - документ обсягом приблизно 100 сторінок, де 

детально викладено діяльність підприємства на перспективу.  
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Формування процесу маркетингового стратегічного планування 

передбачає виділення певних етапів. Не існує єдиного підходу щодо складових 

етапів і послідовності процесу маркетингового стратегічного планування. 

Спільною рисою всіх підходів є виділення таких складових етапів, як 

стратегічний аналіз та розробка стратегії. Розроблений нами процес 

маркетингового стратегічного планування відтворений на рис. 1.  

Основними послідовними елементами (етапами) цього процесу є 

маркетинговий стратегічний аналіз, встановлення маркетингових цілей, 

формулювання маркетингових стратегій. При цьому маркетинговий 

стратегічний аналіз є висхідним, а формулювання маркетингових стратегій – 

центральним (базовим) етапом даного процесу.  

Вищезазначені етапи процесу маркетингового стратегічного планування 

властиві кожному стратегічному рівню – корпоративному, бізнес-рівню та 

маркетинговому функціональному рівню, але мають адекватну специфіку і 

змістовне наповнення. 

Першим етапом процесу маркетингового стратегічного планування є 

розробка і формулювання місії підприємства.  

Ефективна місія повинна включати в себе три основні елементи: потреби 

споживачів, які задовольняє підприємство; цільові ринки підприємства; 

конкурентну перевагу підприємства.  

Для більшості фірм місією є виготовлення продукції з метою її реалізації 

й одержання прибутку. Місію розробляють переважно в письмовому вигляді як 

офіційну програмну заяву, де викладено відповіді на такі питання: яким є 

підприємство; хто його клієнти; що найголовніше для клієнтів; яким має бути 

підприємство. 

З одного боку, місія підприємства є фактором залучення клієнтів, бо в ній 

зазначається, які потреби споживачів можуть задовольнятися найефективніше, 

з іншого — ретельно розроблені програмні заяви додають працівникам 

підприємства (фірми) упевненості й підвищують їхню відповідальність при 

виконанні спільної справи, чітко змальовують мету та наголошують на її 

значущості. Місія має розкривати сферу діяльності підприємства. Межею цієї 

сфери є товари, технології, групи клієнтів, їх потреби чи поєднання кількох 

чинників[6,c. 183].  

Місія підприємства: виробництво м’ясної продукції без ГМО з метою 

максимально повного задоволення споживацьких смаків і уподобань. 

Етап П. Конкретизація програмної заяви. Полягає у формуванні цілей та 

завдань для кожного рівня управління підприємством. Найпоширенішими 

завданнями маркетингу є збільшення частки ринку, отримання максимальних 

прибутків, здійснення інноваційної діяльності. Цілі та завдання підприємства 

мають бути конкретні, реальні, досяжні, взаємоузгоджені та, якщо можливо, 

кількісно виражені.  

Отже, мета підприємства — це конкретизація обраної місії. Цілі 

формуються з огляду на місію підприємства.  
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Рисунок 1. Процес маркетингового стратегічногопланування 
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Система стратегічних цілей підприємства може бути: 

• багаторівневою (головна мета і субпідрядні); 

• неоднорідною в часі (довго-, середньо- і короткострокові цілі); 

• різноманітною за змістом або предметами відображення (цілі 

виробничої, комерційної, соціальної діяльності); 

• нерівнозначною щодо об'єктів характеристики (цілі підприємства 

загалом або його підрозділів)[4,c. 118].  

Система стратегічних цілей має містити такі показники: ринок товарів і 

послуг, позиція на ньому підприємства; прибутковість діяльності; виробничий 

потенціал; наукові дослідження і впровадження нововведень; фінанси 

підприємства; ефективність виробництва; організаційна структура управління 

та її зміст; кадри підприємства; соціальна відповідальність. Ці показники мають 

бути наведені в укрупненому масштабі й бажано у відсотковому 

співвідношенні.  

Протягом наступних трьох років підприємство намагатиметься досягнути 

таких цілей: 

• вихід на нові  ринки продукції; 

• формування бази постійних клієнтів та забезпечити їх поповнення. 

• після року діяльності досягти чистого прибутку на рівні 20 % від 

доходу; 

• забезпечити самофінансування технологічних проектів 

підприємства.  

Підприємство  прагне досягти максимального рівня якості продукції по 

всіх товарних позиціях. Для цього підприємство постійно вдосконалює власну 

сировинну базу та постійно впроваджує інноваційні рішення у виробництво. 

Етап Ш. Аналіз зовнішнього середовища. Це складна і копітка, робота, 

яка потребує значних витрат сил і коштів. В економіці її називають аналізом і 

дослідженням ринку, у стратегічному плануванні - стратегічною діагностикою, 

у маркетингу - маркетинговими дослідженнями. 

Етап IV. Аналіз внутрішнього потенціалу підприємства, тобто 

господарського "портфеля". Ідеться про оцінку стану всіх стратегічних 

господарських підрозділів. 

Аналіз господарського "портфеля" дає змогу оцінити рентабельність 

кожного підрозділу та прийняти рішення про подальший розвиток усіх 

підрозділів (або скорочення чи взагалі припинення діяльності). Такий аналіз 

здійснюється за допомогою матриці "частка ринку - зростання ринку", 

створеної за методом компанії "Бостон консалтинг груп". За цим методом 

підприємство складає власну класифікацію за своєю часткою ринку порівняно з 

основними конкурентами та за темпами зростання галузі.  

SWOT-аналіз — це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а 

також можливостей та загроз, що походять із його найближчого оточення: 

— сильні сторони (Strengths) — переваги підприємства чи організації; 

— слабкі сторони (Weaknesses) — недоліки організації; 
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— можливості (Opportunities) — чинники зовнішнього середовища, 

використання яких створить переваги для організації на ринку; 

— загрози (Threats) — чинники, що можуть погіршити становище 

організації на ринку[6,c. 263]. 

Етап V. Вибір генеральної стратегії підприємства. Стратегія - генеральна 

комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, 

його місію, головні цілі й розподіл ресурсів для їх досягнення. 

У стратегії цілі й основні шляхи їх досягнення сформовані так, що 

підприємство має загальний (що об'єднує всі його підрозділи) напрям розвитку. 

За змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом 

стратегічного планування. 

У світовій практиці виокремлюють три основних види стратегій 

підприємства, кожний з яких повністю обґрунтований специфікою 

виробництва: 

1) стратегія зростання відображає намір підприємства збільшувати обсяги 

продажу, прибутку, капіталовкладень; 

2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення підприємства 

зберегти досягнуті обсяги виробництва в умовах суттєвої нестабільності обсягів 

продажу і прибутку; 

3) стратегія виживання — оборонна стратегія в умовах глибокої кризи 

діяльності підприємства. 

Методи вибору генеральної стратегії на підприємстві (а це процес 

суб'єктивний) поділяються на дві групи:  

- методи однопродуктового аналізу застосовують в умовах моно-

профільної діяльності або вузької гами продуктів і послуг, що пропонуються 

фірмою;  

- методи портфельного типу використовують за диференційованого 

виробництва[6,c. 589]. 

Стратегію розвитку можна розглядати на основі аналізу таких 

можливостей: 

• інтенсивного розвитку, або інтенсифікації зусиль підприємства в межах 

його діяльності; 

• інтеграційного розвитку, або розширення діяльності підприємства через 

контроль чи приєднання до нього інших підприємств; 

• диверсифікації, або розширення сфер діяльності підприємства на ринках 

нових товарів за межами галузі[10, c.226]. 

Етап VI. Стратегічні альтернативи. У межах обраної базової стратегії 

можливі кілька напрямків діяльності, які прийнято називати стратегічними 

альтернативами. 

Стратегічні альтернативи можна поділити на функціональні стратегії, а 

саме: поставити конкретні стратегічні цілі для всіх функціональних підрозділів 

підприємства (для виробничого відділу, відділу збуту, відділу матеріально-

технічного постачання та ін.). 
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Важливим є  вибір стратегії маркетингу для підприємства. Для 

підприємства ми пропонуємо стратегію зростання через диверсифікацію. 

Можливі варіанти реалізації зростання наведені в табл. 1. 

Вона актуальна тоді, коли підприємство не має великих можливостей для 

зростання чи забезпечення рентабельності свого наявного виробництва, коли 

позиції конкурентів досить сильні. 

Різновидами цієї стратегії є: 

-стратегія концетричної (вертикальної або горизонтальної) диверсифікації 

- пошук нових видів діяльності одного і того ж або дещо іншого технологічного 

чи комерційного  рівня; 

-стратегія чистої (латеральної) диверсифікації — освоєння абсолютно 

нових для підприємства сфер діяльності[5]. 

 

Таблиця 1-Альтернативи реалізації стратегії зростання 
Альтернативи Переваги Недоліки 

1. Власний розвиток 
Реалізація власних ідей на 

свій розсуд 
Час, витрати, ризик 

2. Трансфер знань 
Додаткові інноваційні ідеї, 

економія на розробках 

Правові проблеми, 

використання чужих 

спеціалістів 

3. Купівля ліцензій 
Скорочення часу на наукові 

розробки 

Витрати на закупівлю 

ліцензій 

4. Спільні дослідження і 

розробки 
Зменшення витрат і часу Можливість конфліктів 

5. Участь в інноваційних 

проектах 
Нові знання, економія витрат 

Використання чужих 

висновків і рішень 

6. Закупівля 

підприємств-

конкурентів 

«Готові» виробничі 

потужності 
Несумісність з існуючими 

 

Стратегія маркетингу - це лише глобальні напрями діяльності фірми. 

Вони конкретизуються у відповідних маркетингових програмах.Маркетингова 

програма - це планування конкретних дій з реалізації маркетингових стратегій. 

Висновки. Отже метою планування в маркетингу є приведення 

можливостей підприємства в найкращу відповідність до можливостей ринку, 

сформованих у результаті цілеспрямованих дій підприємства, а також 

приведення можливостей підприємства у відповідність до тих чинників ринку, 

які не піддаються контролю підприємства. 

Планування маркетингу охоплює всі рішення, які мають бути втілені для 

досягнення цілей підприємства завдяки реалізації цілей маркетингу, а також 

засоби і шляхи їх здійснення. План маркетингу, таким чином, є складовою 

плану підприємства. Він не лише слугує передумовою реалізації маркетингових 

цілей, а й зумовлює їх виконання. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ  НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В статті зображено процес формування товарної політики підприємства.Для 

створення нового товарурекомендовано використання кардинальної зміни 

технічного принципу дії та  появу нової функції споживання товару. 

Розроблено для підприємств основні інструменти маркетингових комунікацій. 

В ході дослідження запропонована матриця альтернатив стратегічних 

підходів товарної політики на основі аналізу сильних  та слабких сторін. 

Ключові слова: товарна політика, маркетингові комунікації, товарні ринки, 

маркетингова діяльність, збут, конкурентоспроможність, маркетингові 

інструменти, товар, асортимент. 

Постановка проблеми.Останніми роками в Україні головним чином 

було сформовано національний ринок і систему товарних ринків. В економічній 

сфері істотно зміцнилися позиції приватного сектора. Створено незалежну від 

держави інфраструктуру товарних ринків. З'явилося багато великих приватних 

підприємств та почалася конкуренція між ними. Така об'єктивна ситуація 

посилює необхідність дослідження товарних ринків у контексті їх ефективного 

функціонування. 

Аналіз і прогнозування можливих станів кон'юнктури товарного ринку, 

відстежування можливих наслідків змін в ринковій ситуації дають змогу 

обґрунтовано вибирати найефективніші маркетингову і виробничу стратегії, 

адаптовані до прогнозних станів ринкової кон'юнктури та допомагати суб'єктам 

господарювання брати участь у складних економічних процесах. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питання аналізу товарного ринку 

досліджували багато відомих вчених, зокрема, Л.В. Рой, В.П. Третяк, Ф. Шерер, 

Д. Росс, А. Харбергер, Д.Р. Камершен, К. Коулінг, Д.К. Мюллер та інші. 

Певний доробок у сфері дослідження ринку мають і вітчизняні вчені. Зокрема, 

В.Д. Лагутін, В.О. Точилін, Т.О. Осташко, О.В. Пустовойт та інші вчені-

економісти.  

Проблемі прогнозування економічної кон'юнктури присвячені роботи 

таких вітчизняних і зарубіжних учених, як С.А. Айвазян, Т. Андерсон, Р. 

Акофф, В.Н. Афанасьев, Дж. Бокс, Д.Е. Бестенс, Р. Вальовіч, Г. Давидов Р. 

Дженкинс, І.Н. Драгобитський, А.А. Емельянов, Г. Емерсон, І.В. Зайцевський, 

М. Кендел, А.Н. Колмогоров, Ю.П. Лукашин, В.Л. Макаров,В.С.Мхитарян, Ю. 

Осипов, І.М. Петрушко,В.С. Пугачов, Р.Л. Раяцкас, Ф. Тейлор, А.Ф. Тельнов, 

СтХойер, Е.М. Четиркин, Р. Шпіцнер та ін. 

Основною метою роботи є розробка організаційно-методичних 

рекомендацій з удосконалювання проведення маркетингового дослідження,  

вивчення сутності аналізу кон'юнктури ринку та характеристика основних 

етапів його здійснення, а також визначення інструментарію для проведення 

дослідження ринку 
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Виклад основного матеріалу.Товарна політика  становить основний 

зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних 

споживачам товарів чи не надає послуг, воно стає непотрібним. За сучасних 

умов планування та управління асортиментом є невід’ємною частиною 

маркетингу. Крім збуту цей процес безпосередньо зачіпає сфери виробництва, 

фінансування, матеріально-технічного забезпечення, а також взаємовідносини 

із конструкторськими та технологічними підрозділами. Сутність управління 

асортиментом у кінцевому підсумку полягає у створенні продуктів, які 

споживач бажає придбати, і виробництво яких приносить підприємству 

максимальні прибутки[2,c. 481].  

Окремі економісти вважають, що товарна політика складається з таких 

процесів: розробка товару, його обслуговування та елімінація. Найважливішою 

складовою товарної політики є розробка нових товарів (послуг), оскільки саме 

це дає змогу вийти на нові ринки, перемогти конкурентів, зберегти й збільшити 

частку ринку і, як результат, отримати більші прибутки та ін. Важливим 

аспектом цього процесу є забезпечення сталості ключових характеристик 

товарів, контроль за якістю продукції та забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності продукції [3,c. 39]. 

Успішна товарна політика є однією з головних умов ефективної 

діяльності підприємства за рахунок посилення його конкурентних позицій на 

ринку. 

Процес формування товарної політики підприємства зображено у вигляді 

логічної блок-схеми на рис. 1. 

Однак в умовах економічної та фінансової нестабільності у державі та 

впливу інших макро- та мікроекономічних факторів на діяльність підприємства 

дана ситуація може суттєво змінитись. Тому, у процесі управління товарним 

асортиментом, відділу маркетингу підприємства рекомендується вживати таких 

заходів:  

- періодично ревізувати наявний асортимент і приймати рішення щодо 

доповнення товарного асортименту новими виробами; 

- здійснювати постійний контроль за впливом зовнішніх чинників – 

коливань попиту на певні товари на певних сегментах ринку, змін у товарній 

пропозиції конкурентів тощо; 

- забезпечувати відповідне обслуговування споживачів у процесі 

використання товарів наявного асортименту, допомагати замовникам 

сформулювати специфічні індивідуальні вимоги до товарів; 

- забезпечити необхідну інтенсифікацію зусиль щодо формування попиту 

під час оцінки, створення та пропозиції нового товару на ринку шляхом 

активнішого проведення комунікаційної політики[10,c. 142]. 

Потрібно час від часу переглядати своє ставлення до рівня ціни залежно 

від тих змін, що відбуваються на ринку. Невиконання цих вимог може привести 

підприємство до втрати частки ринку та завдати збитків, що потребує 

поміркованого підходу до використання даного методу ціноутворення. 
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Рис. 1. Процес планування та реалізації маркетингової товарної політики 
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Окрім цього пропонуємо створення нових видів товарів. Для створення 

нового товару використовують принципову зміну технічного принципу дії та  

появу нової функції споживання товару, що не має аналогів. 

Розробка товару ринкової новизни складається з наступних етапів: 

1. Генерація ідей – виникнення ідеї про товар на основі: вивчення потреб 

споживачів;дослідження недоліків продукції;вивчення думки експертів. 

Розрізняють наступні методи генерування ідеї: 

1)  Прогностичні: фактографічні – використання кількісної інформації 

про факти та явища, що сталися раніше;експертні. 

2) Логістичні: асоціювання – здатність до формування пошукових ідей 

під час спостереження за реально існуючим товаром;мозковий штурм – творче 

співробітництво окремих фахівців для розв’язання певної проблеми;евристичні 

– здатність інтуїції та здатність людини керувати мисленням. 

3) Інверсії – пошук рішення у напрямках, протилежних прийнятим в 

аналогічних об’єктах. 

4) Комбінування – системний аналіз головних ознак виробу[6,c. 128]. 

2. Оцінка ідеї за наступними показниками:потенційний 

прибуток;конкуренція;рівень інвестицій;ступінь ризику;маркетингові 

характеристики нового товару;можливі товарні марки;виробничі 

характеристики;трудові та матеріальні ресурси;ціна. 

3. Перевірка концепції на основі опитування споживачів. 

4. Аналіз економічної доцільності випуску нової продукції:прогнози 

попиту;прогнози витрат;стратегія конкурентів;прогноз прибутковості;прогноз 

ризику одержання негативного результату від введення товару ринкової 

новизни на масовий ринок. 

5. Розробка продукту – перетворення ідеї у фізичну форму:визначення 

базової маркетингової стратегії;конструювання торгової марки, упаковки;вибір 

типу та якості матеріалів. 

6. Попередній аналіз можливостей виробництва та збуту:джерела 

інвестування;джерела постачання матеріалів;достатність виробничих 

потужностей, матеріальних і трудових ресурсів для освоєння товару. 

7. Виробництво товарів. 

8. Ринкове тестування:вибір ринкового сегмента;пробний маркетинг. 

9. Розвиток виробництва та збут – детальний план виробництва 

новоготовару та його збут на масовому ринку[4, c.203]. 

Маркетингові комунікації - діяльність підприємства, спрямована на 

інформування, переконання і нагадування цільовій аудиторії про свої товари, 

стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та 

налагоджування тісних взаємовигідних партнерських стосунків між 

підприємством і громадськістю, а також оцінювання ринкової ситуації через 

зворотний інформаційний потік з метою адаптації цілей фірми до ситуації, яка 

склалася. Пропонуємо для підприємств слідуючі  інструментів маркетингових 

комунікацій: 

Реклама — будь-яка платна неперсоніфікована форма інформаційного 

впливу на споживача з метою формування мотивів купівлі товарів. 
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Персональний продаж: — будь-яка платна форма усного представлення товару 

в процесі бесіди з одним або кількома потенційними покупцями під час його 

продажу з метою формування мотивів купівлі певного товару та партнерами з 

метою можливого укладання угод про подальше співробітництво[8,c. 101]. 

Стимулювання збуту — короткочасні платні примусові заходи 

заохочення цільової аудиторії до купівлі товару та плідного співробітництва. 

Пропаганда — будь-яка безкоштовна, добровільна особиста форма 

інформаційного впливу на громадськість з метою її інформування про фірму, її 

діяльність та товари, що вона випускає. 

Паблік-рилейшнз - будь-яка платна форма особистого чи неособистого 

інформаційного впливу на громадськість з метою формування позитивного її 

ставлення до фірми, її діяльності та товарів, що вона випускає, з допомогою 

засобів масової інформації. 

Кожна зі складових системи маркетингових комунікацій має свої 

особливості, але усі вони доповнюють одна одну, створюючи єдиний 

комплекс[10,c. 211].  

Спрямовуючи свої комунікаційні зусилля на адресатів, підприємство 

сподівається на бажану для неї зворотну реакцію, а саме: від споживачів - 

купівлі товару фірми; від постачальників і маркетингових посередників - 

співробітництва на взаємовигідних умовах; від контактної аудиторії - якщо не 

підтримки, то відсутності протидії; від органів державного управління - 

формування режиму найбільшого сприяння. 

Кожній з цих груп засобів впливу властиві специфічні прийоми 

комунікації: виставки, ярмарки, демонстрації товару, експозиції в місцях 

продажу. Водночас комунікаційними зусиллями вважаються також оформлення 

товару, упаковка, посмішка продавця, його подяка за покупку. 

Запровадження  маркетингових комунікацій в комплексі надасть 

можливість: 

- інформувати цільову аудиторії про товар, який випускає фірма, його 

переваги стосовно конкурентних товарів, властивості та якості; про діяльність 

фірми та її політику; отримання зворотної інформації про стан ринку, ситуації, 

які виникають на підприємстві, у партнерів тощо. 

- нагадувати цільовій аудиторії про певні принципи та заходи компанії, 

торгову марку, переваги товару. 

- переконувати цільову аудиторії в її рішеннях на користь позитивного 

ставлення до товару, який випускає фірма, її діяльності та власного імені; 

- формувати позитивний імідж фірми та її товарів на ринку; 

- виховувати відданості компанії серед її працівників[7,c. 271]. 

Стратегічними можливостями являються: створення нових ринків, 

розширення долі існуючих ринків, проникнення на нові ринки, 

перепозиціонування  товарів. Для прийняття управлінських рішень необхідно 

акцентувати увагу на кількісні та якісні характеристики товару, звертаючи 

увагу на: збільшення долі ринку, обсягу продажу, виявлення мотивацій, фактор 

часу. При цьому важливе значення приділяється характеристикам товару, котрі 

роблять товар зручним для транспортуванню престижним, раціональним  за 
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ціною. та сервісному обслуговуванню тощо. У загальному випадку товарна 

політика охоплює такі проблеми: створення та впровадження  на ринок нових 

товарів ;модифікацію та диверсифікацію товарів та зняття з виробництва[8,c. 

71]. 

Для отримання необхідної інформації проводиться маркетингове 

дослідження для визначення рівня попиту та споживчих мотивацій та аналіз 

конкурентів та товарів – субститутів. Аналізуються можливості та загрози 

маркетингового середовища, визначається управлінська проблема та 

пропонуються альтернативні варіанти стратегій. Серед них стратегія розвитку: 

розширення ринку, стратегія проникнення, розробка нового товару. Розвиток 

ринку передбачає продаж товарів ,як існуючим споживачам,так і вихід на нові 

сегменти. Ця стратегія орієнтована як на існуючих так і потенціальних 

споживачів підприємства. Інший підхід – проникнення на нові сегменти та 

ринки, при цьому застосовуються всі заходи маркетингової діяльності. 

Стратегія широкого проникнення – низькі ціни,високий рівень витрат на 

стимулювання збуту. Мета  її – завоювання максимальної частки ринку, 

збільшення об'єму продажу. Ефект ця стратегія має при таких умовах: 

- місткість ринку достатньо велика; 

- потенційні покупці не мають уявлень про товар; 

- значна кількість покупців нездатна платити високу ціну за 

товар[5,c. 118]. 

У світовій практиці виділяють три основних види стратегій підприємства: 

1) стратегія зростання - метою якої є збільшення обсягу продажу, 

прибутку, капіталовкладень; 

2) стратегія стабілізації  збереження досягнутих обсягів виробництва в 

умовах невизначенності; 

3) стратегія виживання — оборонна стратегія в умовах глибокої кризи 

діяльності підприємства[9,c. 407]. 

Виходячи із вищенаведеного нами запропонована матриця альтернатив 

стратегічних підходів товарної політики на основі аналізу сильних  та слабких 

сторін ( табл.1). 

Отже, в умовах ринкової економіки розробка товарної політики на  

підприємствах, як правило, направлена на реалізацію стратегічних орієнтирів 

підприємства, формування оптимального асортименту товарів та номенклатури 

у відповідності з потребами покупців цільового сегменту та забезпечення н 

рівня рентабельності збутової діяльності.  

Виходячи із вищенаведеного пропонуються етапи формування та 

реалізації стратегічних альтернатив товарної політики. 

1) Підготовчий етап. 

2) Етап розробки і планування: 

✓ визначення асортименту; 

✓ визначення рівня конкурентоспроможності товарів; 

✓ визначення переліку видів супутніх послуг; 

✓ вибір найбільш оптимального варіанту маркетингової товарної 

політики. 
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3) Реалізація маркетингової товарної політики 

Формування товарної політики починається з підготовчого етапу до її 

розробки. В свою чергу, він складається з наступних дій: 

⎯ визначення місії підприємства 

⎯ встановлення стратегічних цілей підприємства 

⎯ формулювання мети товарної політики 

⎯ визначення вимог до товарної політики підприємства[2,c. 511].  

 

Таблиця 1. Стратегічні орієнтири товарної політики підприємства 
№ 

п/п 

Маркетингова товарна 

стратегія 

Показники вибору 

альтернатив 

Можливі стратегічні 

альтернативи 

1 
Стратегія 

 інновації  

 фінансове 

становище 

підприємства 

 тенденції розвитку 

ринку (конкуренція, 

підприємства на 

ринку 

 швидкість 

оновлення 

продукції 

спеціалізація 

діяльності 

прихильність 

споживачів до 

торгівельної марки і 

виробника 

1.1. Зміцнення позицій на ринку 

1.2 Формування іміджу 

інноваційно активного 

підприємства 

2 
Стратегія 

диференціації  

2.1. Задоволення потреб 

покупців (існуючих чи нових) 

2.2 Зменшення ризику діяльності 

2.3. Стратегія марочних назв 

2.4. Репозиціонування товару чи 

товарного портфелю фірми 

3 
Стратегія  

елімінації  

3.1. Збереження позицій на 

ринку 

3.2. Оптимізація товарного 

асортименту підприємства 

 

Другим етапом формування маркетингової товарної політики 

підприємства є етап розробки і планування маркетингової товарної політики. 

Важливим на даному етапі є визначення асортименту товарів. Процес 

формування асортименту товарів здійснюється наступним чином: 

1) визначається перелік основних груп і підгруп товарів, реалізацією яких 

буде займатися підприємство; 

2) визначається кількість видів і різновидів товарів у розрізі окремих груп 

і підгруп товарів; 

3) розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного 

підприємства[1,c. 321]. 

Далі визначають рівень конкурентоспроможності товарів, які складають 

асортимент. Оцінка конкурентоспроможності товарів може здійснюватися 

рейтинговим, матричним або табличним методами.  

Наступним напрямком на даному етапі є визначення переліку видів 

супутніх послуг. Для цього необхідно проаналізувати ефективність реалізації та 

стану попиту на послуги, що вже надає підприємство своїм партнерам.  

Наступним підетапом формування товарної політики є вибір найбільш 

оптимального варіанту товарної політики, який складається з: кількісної оцінки 

товарної політики (визначення показників оцінки товарного асортименту: 
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коефіцієнта широти асортименту (за товарними групами і підгрупами), 

коефіцієнта глибини асортименту, коефіцієнта гармонійності асортименту, 

коефіцієнта оновлення асортименту, ступеня задоволення асортименту (за 

даними анкетного опитування  покупців), частки і-той товарної групи (або виду 

товару), доходовіддачі від реалізації товару (або товарної групи, підгрупи)), 

визначення сильних і слабких сторін товарної політики та оцінки її 

оптимальності (товарооборот (в днях або кількості оборотів), рентабельність 

витрат обігу, пов’язаних з закупівлею і доставкою товарів, рентабельність 

витрат обігу, пов’язаних з продажем товарів, рентабельність обороту із 

закупівлі товарів, рентабельність обороту по реалізації товарів, коефіцієнт 

ступеня досягнення мінімального та бажаного обсягу прибутку, прибуток на 

одиницю товарних запасів, товаровіддача одиниці складської площі (або 

складського об’єму), коефіцієнт стійкості асортименту, коефіцієнт 

ефективності використання матеріальних ресурсів.). 

Останнім етапом у формуванні маркетингової діяльності підприємства є 

реалізація розробленої товарної політики, що включає її аналіз, контроль за 

ходом впровадження та коригування у разі необхідності[9,c. 183].  

Висновки. Товарна політика підприємства значною мірою впливає на 

результати його діяльності в умовах підвищення рівня конкуренції та 

розширення асортименту товарів в сучасній торгівлі. Товарна політика відіграє 

важливу роль у здійсненні комерційної і маркетингової підприємства на ринку. 

Вона полягає у визначенні та підтримці оптимальної асортиментної структури 

товарів, яка б відповідала не лише потребам цільового сегменту, а й цілям 

підприємства. Нами запропоновані альтернативні стратегічні орієнтири 

товарної політики, серед них значне місце посідає стратегія інновації, стратегія 

диференціації та стратегія елімінування.  
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Н.І. Олійник  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ 

В статті розглядаються особливості формування і оптимізації збутової 

мережі підприємства та управління продажем. Незважаючи на непросту 

економічну ситуацію, є можливість ефективного зростання підприємств 

різних розмірів. Розроблено та запропоновано механізм управління збутовою 

діяльністю. 

Ключові слова: механізм, управління збутом, компоненти механізму, 

споживачі та посиредники, управління продажем, збутова діяльність. 

Постановка проблеми. Перед підприємствами всіх форм власності, що 

здійснюють свою господарську діяльність на території України, на сьогодні є 

актуальним питання управління збутової діяльності. Підвищення ефективності 

господарської діяльності та фінансового стану підприємств, стимулювання 

збуту продуеції певної галузі та розвитку ділової активності.  

Потребнють наукового дослідження і обгрунтування оптимізація 

управлінських функцій збуту продукції та формування механізму управління 

збутовою діяльністю.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних 

основ та особливостей удосконалення збутової діяльності підприємств та 

управляння продажем присвячено значну кількість робіт зарубіжних і 

вітчизняних вчених-економістів, серед яких варто відзначити наукові праці: 

Дж.Р. Еванса, Ф. Котлера, Г.Дж. Болта, В.О. Вертоградова, Л.В. Балабанової, 

В.В. Бурцева, П.Р. Діксона, А.М. Новелева, І.Л. Решетнікової, О.М. Прово- 

лоцької. 

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів даються визначення 

основних понять, пов’язаних з управлінням підприємством в умо- вах 

конкуренції, формуються і обґрунтовуються методичні принципи оцінки та 

аналізу розвитку виробничих систем підприємства [1, с. 24]. 

Великий внесок у наукові дослідження щодо управління збутовою 

діяльністю підприємства зроблено в період активного розвитку ринкових 

відносин в Україні, тобто за останні 15 років, проте не всі питання цієї теми 

знайшли точну наукову відповідь. 
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Формування цілей статті. Обгрунтувати окремі підходи до управління 

збутовою діяльністю у господарській практиці підприємств. Дослідження 

особливостей формування та розробки механізму управління збутовою 

діяльністю підприємства на основі аналізу ключових позицій збутової 

діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Часто підприємства недооцінюють роль і 

знаечення збуту продукції, а більше звертають увагу на її виробництво, проте 

варто зауважити, що прибуток підприємства отримують від кількості 

реалізованої продукції, а не від кількості виробленої. Важливим є питання 

якості виробництва продукції, проте ринкові умови господарювання та висока 

конкуренція змінюють пріоритетність на користь правильно організованого та 

ефективно налагодженого збуту продукції підприємства. У сучасних умовах 

ринкової економіки далекоглядність, спрямованість на перспективу, 

прогресивність мислення керівництва стають одними з найважливіших 

факторів стратегічного успіху підприємств. Перед вітчизняними 

підприємствами гостро постає проблема формування стійких довгострокових 

конкурентних переваг у сфері збуту на ринку споживчих товарів і підтримання 

їх у перспективі за рахунок професійного управління збутовою політикою [1, с. 

103]. 

Реформування традиційної системи управ- ління збутовою діяльністю є 

нагальною проблемою по всій Україні. Сформовані досвідом і часом підходи до 

управління збутовою діяльністю підприємств не можуть вважатися досить 

ефективними, оскільки вони не визначають і адекватно не вирішують багато 

наявних проблем. Підприємницька діяльність в ринкових умовах повинна 

забезпечуватися ефективним реагуванням на швидкий розвиток і зміни, що 

вносить ймовірні ризики, яких часто не враховують під час прийняття 

управлінських рішень, особливо тих, що стосуються управління збутом. У 

сучасних умовах управління збутовою діяльністю підприємства повинно бути 

націлене на максимально зручне, ефективне, швидке і якісне задоволення 

потреб споживачів за умови збереження високої результативності ведення 

господарської діяльності та її фінан- сових результатів. Здійснюючи управління 

збутом, більшість підприємств стикається із такими проблемами:  

1) слабка фінансова допомога підприємствам з боку держави (розвиток 

інфраструктури);  

2) дисбаланс в ціновій політиці на сировину, матеріали тощо;  

3) недостатня кількість висококваліфікованого збутового персоналу;  

4) недостатній рівень захищеності підприємств від недобросовісної 

конкуренції;  

5) низька платоспроможність населення тощо.  

Вирішення наявних проблем можливе за умови співпраці центральних та 

місцевих органів влади з керівниками підприємств, установ та організацій, що 

прямо чи опосередковано впливають на здійснення збуту продукції як на 

внутрішньому так і на зовнішньому ринках. За таких умов важливим є 

визначення механізму управління збутовою діяльністю підприємств та його 

основних компонентів.  
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Об’єктом управління збутовою діяльністю підприємства виступає збут, а 

сама діяльність пов’язана із просуванням товару на ринок і до споживача. 

Суб’єктом є одиниця, що здійснює управління, в цьому випадку це можуть 

бути керівники підприємства, відділ збуту, посередницька компанія, якщо 

йдеться про управління збутом в галузі, тоді суб’єктом виступає асоціація 

об’єднаної групи підприємств, у випадку управління збутом продукції певної 

галузі в окремому регіоні формується склад суб’єктів впливу (управління), куди 

входять представники органів державної або місцевої влади.  

Ресурсами механізму управління є фінансові, трудові, матеріальні, 

нематеріальні, інформаційні та маркетингові засоби, що забезпечують 

реалізацію поставленої мети. Функціями механізму управління збутовою 

діяльністю є не тільки управлінські функції (планування, організація, контроль 

і мотивація), але й інші, не менш важливі функції, а саме облік і аналіз, 

регулювання, стимулювання та координація. Варто зауважити, що особливістю 

функцій цього механізму є те, що вони виступають сукупністю процесів 

здійснення збуту, що вказує на факт того, що розглядати збут варто як 

діяльність, а не як процес, адже процесами є функції як частина загального, а не 

основа збуту.  

Плануючи збутову діяльність, керівництво підприємства має вибрати 

стратегію збутову, тобто як саме має бути організована система просування 

товару до споживача: через власну або дилерську мережу; через які типи 

торгових посередників слід здійснювати товарорух. Наявні канали збуту 

передбачають три осно- вні методи збуту:  

1) прямий – виробник безпосередньо збуває продукцію покупцям;  

2) побічний – збут організований через неза- лежних посередників;  

3) комбінований – збут здійснюється через організацію із спільним 

капіталом фірми-виробника та незалежної фірми [3, с. 144]. 

До інструментів механізму управління збутовою діяльністю відносяться 

знаряддя, за допомогою яких цілеспрямований вплив (управління) набуває 

практичного характеру. Інструменти, які можуть бути використані, можна 

розділити залежно від того, що потребує впливу (в основі лежить концепція 7Р-

маркетингу), а саме:  

1) товар – упаковка, асортимент, якість, торгова марка, післяпродажне 

обслуговування, сервіс, можливість повернення, обмін тощо;  

2) ціна – прейскурант, знижки, націнка, кредит, термін виплати, умови 

оплати тощо;  

3) місце – канали збуту, посередники, рівні збуту, форми релізу, 

транспортування, складський запас, розміщення, підготовка торгового 

персоналу тощо;  

4) просування – зв’язок з громадськістю, реклама, виставки, 

персональний продаж, стимулювання збуту, прямий продаж, піар;  

5) люди – працівники, посередники, продавці, постійні клієнти, 

потенційні клієнти, споживачі;  

6) процеси – швидкість та якість обслуговування, доставка, комфорт, 

цілодобова служба підтримки;  
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7) фізичні докази – правильний імідж і оточення, що користуються 

товаром/послугою, відгуки клієнтів, рекомендації, сертифікати тощо.  

 Метою механізму управління збутовою діяльністю є створення всебічних 

умов, які забезпечують ефективне здійснення функцій управління (досягнення 

кінцевої мети) в процесі просування товару від виробника до споживача. 

Перелік методів та важелів не може бути вичерпним, оскільки динамічність 

змін сучасного господарського життя, нові виклики і проблеми змушують 

суб’єктів управління знаходити й нові форми впливу на підвладні об’єкти. Із 

розвитком приватної власності економічний механізм набуває більш складної 

конфігурації, внаслідок чого для процесу управління все більш характерними 

стають ознаки «суб’єкт- суб’єктної» взаємодії [4, с. 189]. 

Для того, щоб збутова діяльність підприємства була ефективною, 

необхідно створити таку систему управління, яка б реалізовувала цілі й 

стратегії збуту, орієнтовані на потреби кінцевого споживача. У цьому ракурсі 

варто звернути увагу на підхід до управління збутовою діяльністю О. 

Проволоцької. Згідно з визначенням, яке подає науковець, управління збутовою 

діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки з позиції маркетингу 

розглядається як процес планування, організації, мотивації і контролю збутової 

діяльності підприємств, який потрібен для формування та досягнення мети 

збуту [5, с. 6]. Проте у цьому визначенні не конкретизується, через які саме 

функції маркетингу реалізується управління збутовою діяльністю, позаяк 

перелічені складові процесу – планування, організація, мотивація і контроль – є 

загальними функціями менеджменту, а не маркетингу. Вдало з точки зору 

системного підходу до управління збутовою діяльністю підходить Ю. Огерчук. 

Він визначає, що такі складові збутової системи, як структура збутової 

організації й управління збутом за допомогою систем, є елементами управління 

збутовою діяльністю [6, с. 6]. 

Прийняття концепції маркетингу на підприємстві змінює методи, за 

допомогою яких досягаються цілі виробництва і збуту продукції. За рахунок 

інтеграції функції маркетингу у систему управління підприємством 

здійснюється глибше й ефективніше поєднання збуту із дослідженням ринкової 

ситуації, плануванням асортименту продукції, змінюється характер роботи, 

пов’язаної з реалізацією продукції. На перший план висуваються потреби та 

вимоги споживачів, а не виробника товару, виробник стає активним учасником 

збуту продукції завдяки глибокій взаємодії з працівниками торговельних 

організацій, включається в перепідготовку персоналу відділу маркетингу. З 

іншого боку, працівники збутозабезпечуючих служб, завдяки тісній взаємодії з 

іншими підрозділами відділу маркетингу, мають доступ до глибшої інформації 

про своїх клієнтів, що підвищує ефективність комерційних комунікацій в 

системі управління. 

Впровадження цілеспрямованої збутової політики передбачає організація 

і формування збутових мереж, спроможних охоплювати цільовий ринок, 

швидко й ефективно збувати обсяги продукції, адекватні виробничим 

потужностям. Збутова політика пов'язана з проблемами залучення 

посередників, договірними відносинами, визначення форм і типів збуту, 
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пропозиції підприємства з огляду на специфіку продукції, умови конкретного 

цільового ринку та збутову політику конкурентів. Збутова політика будь-якого 

підприємства (канали збуту, способи і методи просування продукції на ринку) 

формується на основі мети та завдань збуту і має відповідати бізнес-концепції 

підприємства. Збутова політика підприємства залежить від внутрішніх і 

зовнішніх умов функціонування підприємства та побудована на основі аналізу 

попиту і пропозиції. 

Оскільки вимоги споживачів постійно змінюються, тому збутова політика 

підприємства має бути спрямована на постійне оновлення асортименту 

продукції й підвищення її якісних характеристик. Канали збуту, способи і 

методи просування продукції на ринку – найефективніші маркетингові дії в 

умовах нецінової конкуренції. При використанні маркетингового підходу до 

управління збутовою політикою необхідно враховувати ключові фактори 

успіху, до яких належать цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий 

персонал, заходи мерчандайзингу, від яких залежить позиція підприємства на 

ринку і результативність збутової діяльності. Узагальнюючи численні наукові 

підходи, що стосуються як управління підприємством, так і управління 

маркетинговою діяльністю, вважаємо, що маркетинг є конкретною функцією 

менеджменту і спрямований на підвищення ефективності збуту [7, с. 12]. 

Таким чином, управління збутовою діяльністю є складним і 

багатогранним процесом і вимагає постійного аналізу й удосконалювання. 

Поступове збільшення обсягів реалізації вітчизняних виробників зумовлює 

необхідність формування новітніх дієвих технологій у системах управління 

збутовою діяльністю. Тому пріоритетним завданням промислових підприємств 

є створення ефективної системи управління збутовою діяльністю, яка б 

враховувала інтереси регіональних виробників. Вона повинна включати 

вирішення низки теоретичних і методико-прикладних завдань, пов'язаних з 

економічним оцінюванням збутової діяльності,  проведенням  системних  

досліджень  кон'юнктури  ринку,  створенням кваліфікованого відділу 

маркетингу та логістики, плануванням стратегії розвитку збутової діяльності, 

формуванням аналітичного й інформаційного забезпечення. Управління 

збутовою діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки з позиції 

маркетингу розглядається дисертантом як процес планування, організації, 

мотивації і контролю збутової діяльності підприємства, який потрібен для 

формування та досягнення мети збуту. А створення системи управління збутом 

на промисловому підприємстві відповідно до запропонованої моделі 

забезпечуватиме реальні перспективи ефективного управління збутовою 

діяльністю за рахунок орієнтації діяльності підприємства на ринковий попит, 

органічного поєднання функцій збуту, забезпечення, менеджменту та їхньої 

спрямованості на повніше забезпечення потреб споживача й отримання 

прибутку. Управління збутом не обмежується управлінням каналу збуту. Кожен 

учасник системи має власну організацію збуту. Під нею доцільно 

розуміти побудову структури управління збутом, підбір спеціалістів зі збуту 

належної кваліфікації, розподіл завдань, прав і відповідальності серед 
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співробітників, створення умов для ефективної роботи (організація робочих 

місць, надання необхідної інформації, засобів оргтехніки і т. ін.). [8, с. 35]. 

Висновки. Оскільки конкурентна боротьба постійно загострюється як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, менеджментом підприємства повинна 

приділятись значна увага усім аспектам управління збутовою діяльністю 

підприємства, оскільки від цього залежатиме його фінансова стійкість. 

Варто зауважити, що ведення бізнесу в Україні характеризується 

постійними змінами факторів, які впливають на діяльність підприємства, його 

контрагентів, постачальників, споживачів та потенційних клієнтів. Усе це є 

причиною того, що управління бізнесом в умовах швидкої зміни обставин та 

неможливості складати адекватні прогнози розвитку подій на ринку визначає 

важливість нових підходів до управління діяльністю підприємства, зокрема 

його збутом. 

Цінною є можливість застосування механізму управління збутом для 

покращення товароруху певного регіону. Отже, механізм управління збутовою 

діяльністю можуть застосовувати підприємства, об’єднання підприємств, 

асоціації, а також органи місцевого самоврядування, тобто ті суб’єкти 

управління збутом, метою яких є вдосконалення управління збутовою 

діяльністю. 
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ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ  ПІДПРИЄМСТВА 

В дослідженні виділено основні складові елементи збутової політики і подано в 

розширеному варіанті заходи збутової політики.Розроблений алгоритм 

формування збутової політики підприємства дозволяє враховувати як основні 

управлінські процеси, що пов'язані з реалізацією готової продукції на 

підприємстві, починаючи з проведення ситуаційного аналізу так і закінчуючи 

контролюючими заходами. 

Ключові слова: збутова політика, система маркетингу, алгоритм, ринки 

збуту, товаропросування, стратегія маркетингу, збутова мережа. 

Постановка проблеми. Збутова політика займає вагоме місце в 

системі маркетингу. Її призначення полягає в організації оптимальної 

збутової мережі для ефективного продажу продукції, що виробляється, 

включаючи використання мережі оптових і роздрібних магазинів, складів 

проміжного зберігання, а також сервісних центрів; організація 

транспортування, робіт з відвантаження й навантаження, документального 

оформлення, питання логістики, забезпечення ефективності 

товаропросування. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній економічній 

літературі для збуту продукціїзначна увага приділяється стратегічному 

менеджменту (Володькіна М.В., Забєлін П.В., Майдебура Є.В., Маркова В.Д., 

Немцов В.Д., Редченко К.І., Садєков А.А., Смирнов М.М., Соловйов В.С., 

Тренєв М.М., Уткін Е.А., Шершньова З.Є.), використанню маркетингового 

підходу (Ассель Г., Балабанова Л.В., Балабаниць А.В., Бєлявцев М.І., 

ЕткінсонДж., Зозульов О.В., Куденко Н.В., Шубін О.О., Шульгіна Л.М.), 

комплексного підходу до стратегічного маркетингового управління (Балабанова 

Л.В., Бриндіна О.А., Маркіна І.А., Сліпенький В.В., Холод В.В.). 

Метоюданої роботи є дослідження ефективності збутової політики, її 

впливу на діяльністьпыдприэмств, розроблення рекомендацій по покращенню 

системи збуту на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу.Збутова політика — це сукупність 

взаємозв'язаних елементів збутової діяльності, спрямованих на задоволення 

потреб споживачів шляхом оптимального використання збутового потенціалу 

підприємства і забезпечення на цій основі ефективності продажу[1,c. 114].  

Проблеми збуту підприємствам необхідно вирішувати під час розробки 

маркетингової політики. Саме на цьому етапі слід прийняти рішення стосовно 

вибору ринків збуту, методів збуту і його стимулювання. Розробка збутової 

політики підприємства передбачає визначення пріоритетних напрямків, засобів 

та методів, необхідних для активізації збуту. Розробка збутової політики 

підприємства повинна базуватись на результатах аналізу наявної збутової 

системи. Причому цей аналіз доцільно здійснювати не лише за кількісними 
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показниками, але й за якісними: рівень обслуговування, задоволеність і 

прихильність покупців, результативність комунікаційної політики, 

правильність вибору сегментів ринку, результативність роботи збутового 

персоналу тощо. Збут у системі маркетингу має велике значення, оскільки 

забезпечує зворотний зв'язок з ринком, надає підприємству інформацію про 

динаміку та структуру попиту, про зміни у потребах і перевагах покупців. 

Розробка збутової політики є невід'ємною частиною програми маркетингу 

підприємства. Особливе значення при формуванні збутової політики 

підприємства має вибір методів взаємодії з покупцями та їх удосконалення. 

При цьому необхідно визначити розмір та структуру витрат на обслуговування 

покупців, на придбання необхідної техніки, навчання персоналу тощо. Для 

обґрунтування збутової політики необхідним є вибір оптимального варіанта 

розрахунку витрат у розрізі основних напрямків реалізації збутової політики 

підприємства[2,c. 59].  

Збутова політика – це комплекс принципів, методів та заходів, що 

використовуються керівництвом для організації та управління збутовою 

діяльністю підприємства з метою забезпечення ефективних продажів товарів в 

межах визначених цільових ринків. 

Збутова політика будь-якого підприємства (канали збуту, способи і 

методи просування продукції на ринку) формується на основі мети та завдань 

збуту і має відповідати бізнес- концепції підприємства. Збутова політика 

підприємства залежить від внутрішніх і зовнішніх умов функціонування 

підприємства та побудована на основі аналізу попиту і пропозиції. Оскільки 

вимоги споживачів постійно змінюються, тому збутова політика підприємства 

має бути спрямована на постійне оновлення асортименту продукції й 

підвищення її якісних характеристик. 

Основними складовими елементами збутової політики є наступні: 

• збутові стратегії маркетингу (особливо в частині позиціонування, 

яке частково складає аргументацію продажів); 

• регламентна політика (особливо в частині стимулювання збуту, що 

також відноситься до аргументації); 

• асортиментна політика; 

• цінова політика; 

• політика розподілу (принципи формування каналів товароруху 

продукції); 

• політика комерційного кредитування; 

• інкасаційна політика, під якою маються на увазі принципи в сфері 

погашення дебіторської заборгованості; 

• політика транспортування; 

• організаційні аспекти збуту; 

• політика формування попиту і стимулювання збуту (реклама, 

сервіс, комерційне кредитування, знижки)[5,c. 398]. 

Аналіз праць сучасних українських авторів  дав нам змогу до основних 

заходів,  які повинні здійснюватися в межах збутової політики підприємства, 
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віднести: формування каналів розподілу; фізичне розповсюдження (логістика); 

заходи щодо просування товару; допродажні заходи; післяпродажні заходи. 

Тобто в розширеному варіанті заходи збутової політики можна подати 

таким чином (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Основні складники збутової політики  підприємства 

 

Основними чинниками формування збутової мережі є[1,c.118]: 

- особливості кінцевих споживачів - їх кількість, концентрація, величина 

середньої разової покупки, рівень доходів, закономірності поведінки при 

купівлі товарів, необхідні години роботи магазинів, обсяг послуг торгового 

персоналу, що віддаються перевага умови кредиту тощо;можливості самого 

підприємства-виробника - його фінансове становище, конкурентоспроможність, 

основні напрямки ринкової стратегії, масштаби виробництва. Зокрема, 

невеликим фірмам з вузьким товарним асортиментом і обмеженими 

фінансовими можливостями краще працювати через незалежних торгових 

посередників, а великим фірмам рекомендується певна частина збутових 

операцій здійснювати через власну збутову мережу; 

- характеристика товару - вид, середня ціна, сезонність виробництва і 

попиту, вимоги до технічного обслуговування, терміни зберігання і т.д. Так, 

фірмам рекомендується продавати прямим методом, через власну збутову 

мережу дорогі, унікальні товари (щоб не передавати прибуток посередникам), а 

непрямим методом, через незалежних посередників - дешеві, масові товари, 

сезонні товари, товари, що вимагають складування та зберігання; 

- ступінь конкуренції іконкурентів- їх число, концентрація, збутова 

стратегія і тактика, взаємовідносини в системі збуту; 
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- характеристика та особливості ринку- фактична і потенційна ємність, 

звичаї і торгова практика, щільність розподілу покупців, середній дохід на 

душу населення і т.д.; 

- порівняльна вартість різних збутових систем і структур каналів збуту. 

Збутова політика підприємств базується на маркетингових стратегіях в 

галузі збуту і визначається як сукупність тактичних заходів щодо формування 

попиту, встановлення взаємовідносин з покупцями, ціноутворення, 

транспортування, товароруху, стимулювання збуту, сервісу і реклами, 

спрямованих на реалізацію стратегій і досягнення цілей збутової діяльності 

підприємства[7,c. 155]. 

Усі маркетингові заходи щодо взаємовідносин з клієнтами, управління 

маркетинговими можливостями збутового потенціалу, нівелювання збутових 

ризиків повинні бути взаємоузгодженими і скоординованими, бо ефективність 

збутової діяльності оптових підприємства залежить від ступеня інтеграції даних 

стратегій. 

На сучасному етапі розвитку збутової діяльності, остання розглядається в 

двох напрямках. До першого напрямку розвитку збутової діяльності 

підприємства слід віднести створення системи заходів з раціонального 

розподілу і реалізації продукції, а саме: 

– вибір стратегії оптового збуту; 

– побудова збутової мережі (що включає встановлення каналів розподілу, 

з визначенням кількості посередників та зазначенням їх якісних 

характеристик); 

– розробка комунікаційних рішень щодо цінової і комунікаційної 

підтримки всередині оптової збутової мережі[8,c. 103]. 

Другий напрямок – розгляд збутової діяльності підприємств як системи 

заходів з ефективного фізичного переміщення продукції, в даному випадку 

раціоналізація логістичного ланцюга від оптового підприємства до магазинів, 

торгових точок, складів інших дрібних оптових підприємств.  

Слід зазначити, що всі елементи збутової політики взаємозалежні і 

взаємообумовлені. Тому побудова збутової політики будь-якого підприємства 

повинна здійснюватися на засадах системного підходу. 

Основним етапом процесу формування комплексу заходів щодо 

організації збутової політики є аналіз потреб і можливостей конкурентів, а 

також їх співставлення з виробничо-збутовими можливостями підприємства. 

При цьому підприємство повинне орієнтуватися на свого цільового споживача, 

тобто на ту сукупність покупців, задоволення потреб яких дозволить йому 

досягти поставлених цілей. 

У зв’язку з цим актуальною є розробка методичних положень в області 

формування комплексу заходів щодо реалізації продукції на цільовому ринку, 

які включають низку взаємозалежних етапів: 

а) проведення ситуаційного аналізу цільового ринку з врахування діяль-

ності підприємства на ньому; 

б) прогнозування обсягів реалізації продукції; 

в) вибір стратегій освоєння  ринку; 
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г) розробка інструментів реалізації збутової політики; 

д) контроль за виконанням зобов’язань[8,c. 127]. 

Розроблений алгоритм формування збутової політики підприємства 

дозволяє враховувати як основні управлінські процеси, що пов'язані з 

реалізацією готової продукції на підприємстві, починаючи з проведення 

ситуаційного аналізу так і закінчуючи контролюючими заходами (рис. 2). 

 

 
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Алгоритм формування збутової політики підприємства 

  

На першому етапі, із використанням статистичних методів, проводиться 

оцінка виробничого потенціалу підприємств, який повинен бути реалізований 

для задоволення існуючого попиту споживачів та підтримки конкурентних 

позицій на цільовому ринку. Прогнозування реалізації продукції здійснюється 

на основі аналізу динамічних рядів з врахуванням життєвого циклу товару, 

який характеризує сезонні і циклічні коливання його споживчого попиту і 

дозволяє більш точно спрогнозувати обсяги реалізації продукції в перспективі. 

Основним етапом даної моделі є безпосередня розробка і реалізація його 

інструментів на основі даних ситуаційного аналізу, зроблених прогнозів обсягів 

продажу і обгрунтованої стратегії. Відповідно до запропонованої методики, 

розробка інструментів комплексу продажів повинна проходити в три етапи: 

побудова розподільної мережі, організація товарообороту та організація збуту. 
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Для побудови розподільної мережі нами запропонована методика знаходження 

оптимальної структури маркетингового каналу і відповідних йому форм збуту в 

залежності від поставлених цілей, особливостей цільового ринку, 

характеристик товару і підприємства в цілому. Процес формування 

розподільної мережі побудований у вигляді багатоетапної процедури, яка 

полягає у систематизації результатів попереднього аналізу особливостей 

споживачів, можливостей підприємства і його товару, визначенні інтенсивності 

географічного освоєння ринку даною продукцією, виборі і управлінні 

маркетинговими каналами, а також інтеграції їхніх учасників. Результатом 

подібних дій повинен стати вибір відповідних елементів даного комплексу: 

маркетингових каналів, форм і систем продажів. Кожен з них розробляється з 

урахуванням критеріїв, характерних для конкретної ситуації. Крім того, 

здійснюється вибір стратегій освоєння ринку продукцією підприємства, що 

найбільшою мірою залежить від територіальної концентрації споживачів, їхньої 

близькості, терміну реалізації товару, популярності торгової марки, ринкової 

частки тощо[6,c.92]. 

Заключним етапом у побудові розподільної мережі є інтеграція її 

учасників у певні системи. Для виробника необхідність інтеграції в області 

продажів обумовлена можливістю контролю різних учасників розподільної 

мережі і всіх етапів реалізації продукції, а також одержання доступу до 

інформації про її кінцевих споживачів. Рівень інтеграції каналу може 

змінюватися від традиційних маркетингових каналів, утворених незалежними 

виробником і посередниками до каналів, що знаходяться у власності виробника. 

Цілі збутової діяльності мають виходити з місії підприємства, бути 

кількісно виміряними та обмеженими у часі. Пріоритетне значення при цьому 

повинні мати стратегічні цілі. Однак на практиці стратегічних цілей збуту часто 

не встановлюють, тому в умовах ринкової економіки підприємствам необхідно 

спрямовувати свою управлінську діяльність у сфері збуту на стратегічну 

перспективу. 

Висновки.Високий рівень витрат постійно спонукає підприємства до 

пошуку нових методів збуту. При цьому очевидно, що функції збуту можна 

передати, але їх не можна виключити. З погляду фірми, передача зазначених 

функцій посередникам виправдана в тій мірі, у якій вони завдяки своїй 

спеціалізації здатні виконувати їх більш ефективно і з меншими витратами, чим 

сам виробник. Привілейоване положення дистриб’юторів стосовно виробників 

обумовлено п'ятьма факторами: скорочення числа контактів; економія на 

масштабі; зменшення функціональної невідповідності; поліпшення 

асортименту;  поліпшення обслуговування. 
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МОТИВАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА 

СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено роль мотивації маркетингового персоналу як складової 

системи маркетингового менеджменту підприємства. Доведено, що у 

забезпеченні успіху підприємства важливим є мотивація управлінського та 

виконавчого маркетингового персоналу. Проведене дослідження ставлення 

маркетингового персоналу до різних методів мотивації. 

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, мотивація, методи мотивації, 

маркетинговий персонал, маркетингова служба. 

Постановка проблеми. Ефективна діяльність підприємства залежить від 

того наскільки воно зможе задовольнити потреби реальних та потенційних 

споживачів, створити умови для покращення якості їх життя. Для цього 

вважається за необхідним відстежувати і вивчати поведінку споживачів, 

прогнозувати їх потреби, створювати та реалізовувати маркетингові програми 

для кращого задоволення цих потреб. Звичайно, це має відобразитися на 

результатах діяльності підприємства, тобто, досягнення необхідного рівня 

прибутку та зростання вартості підприємства.  

В більшості випадків основними складовими маркетингового 

менеджменту, на які найбільше звертається увага,  є: аналіз, планування, 

організація та контроль проведених маркетингових заходів для досягнення 

цілей підприємства. Проте іноді недооцінюється, на наш погляд, важлива  
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складова системи маркетингового менеджменту, - мотивація маркетингового 

персоналу, яка полягає у формуванні відповідних стимулюючих заходів 

діяльності працівників маркетингової служби, що приймають на себе 

найбільший «удар» у забезпеченні досягненні амбітних цілей підприємства.  

Формування цілей статті. Мета дослідження полягає у визначенні 

теоретичних та прикладних аспектів мотивації маркетингового персоналу як 

складової маркетингового менеджменту підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетинговий менеджмент та 

його роль і основні функції розглядаються у працях О.А. Біловодської, В.М. 

Бондаренко, А.В. Войчак, І.І. Поліщук, В.П. Пелішенко. Мотиваційна складова 

розглядається у працях, що присвячені проблемам менеджменту та управлінню 

персоналом, проте існують дослідження цієї важливої теми також у  світлі 

маркетингового менеджменту, зокрема у роботах  Т.Є. Дерев’янко, Г.Я. Левків.  

Виклад основного матеріалу. Одним з основних принципів впровадження 

маркетингового менеджменту на підприємстві є матеріальна і моральна 

зацікавленість у результатах праці маркетингового персоналу, що передбачає 

залежність між внеском кожного працівника та результатами діяльності 

підприємства [1, c.15]. Це впливає як на зростання продуктивності праці 

маркетингового підрозділу, на досягнення цілей власне маркетолога, так і в 

підсумку - на забезпечення успішної роботи підприємства.  

Як правило, під мотивацію розуміють вид управлінської діяльності, який 

забезпечує процес спонукання людини до діяльності, спрямованої на 

досягнення особистих цілей чи цілей організації [2]. У ролі мотивів можуть 

виступати потреби й інтереси, потяги й емоції, установки та ідеали. Проте 

головним мотивом, що спонукає людину до будь-якої діяльності, є потреби [3]. 

Задоволення потреб людини реалізується за допомогою різних мотиваційних 

методів. Переважно виділяють економічні (оплата праці, участь у прибутках 

фірми, премії тощо), неекономічні (пільги, доплати за стаж) та негрошові 

методи (створення кращих умов праці, просування за службою, участь у 

прийнятті рішень). Авторами пропонуються різні системи мотивації, зокрема, 

вважається доцільним поділ на два типи [4]:  

1) матеріальне стимулювання: 

- заробітна плата та доплати; 

- премії (за колективну роботу, підвищену продуктивність праці, 

економію витрат, стаж роботи, за виконання загальних показників діяльності). 

2) нематеріальне стимулювання: 

- тренінги; 

- навчання; 

- просування по кар’єрним сходинкам; 

- вільний графік роботи; 

- винагорода у вигляді соціальних пакетів; 

- участь в управлінні та прийнятті рішень; 

- привітання та подарунки у святкові дні. 

Для застосування того чи іншого методу необхідно визначити, що буде 

найбільш цінним для працівників на даний момент часу за даних обставин. 
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Проведене опитування працівників маркетингової служби декількох 

торговельних підприємств показали певні відмінності їх ставлення до 

застосування методів мотивації (рис.1.).  

З отриманих результатів можна побачити, що ставлення до 

застосовуваних методів мотивації управлінського персоналу та виконавців 

маркетингових підрозділів дещо відрізняється. А саме, для управлінського 

персоналу, що зайнятий розробкою концепції проекту та стратегією його 

впровадження важливішими є участь у цих проектах та самореалізація, 

навчання за рахунок фірми, тобто, досягнення власних інтересів щодо 

саморозвитку. Якщо таких спеціалістів недостатньо мотивувати, то вони будуть 

працювати гірше, і врешті решт, виникне потреба в їх звільненні. Для 

отримання повноцінної заміни прийдеться ще більше витратити часу та інших 

ресурсів.  

 
Рисунок 1 - Ставлення маркетингового персоналу до різних методів 

мотивації 

Тому враховуючи, їхні потреби у самореалізації, а також не менш 

важливий мотив - корпоративне житло, участь у прибутках фірми необхідно 

створити відповідну систему мотивації. Щодо оплати праці, то тут треба 

пам’ятати, що чим вище в корпоративній ієрархії посада співробітника, тим 

більшою має бути частка «проектної складової» в змінної частині його 

зарплати. Для запобігання провалу проекту менеджер  повинен особисто про 

нього піклуватися. Тому вплив бонусу має бути відчутним, але його розмір не 

повинен перевищувати основну частину (постійна частина плюс премія). 
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Для мотивації маркетологів, яких ми умовно назвали виконавцями, і 

зайнятих проблемами виведення на ринок продукції, продажем цієї продукції, 

найбільш важливим є зростання заробітної плати, премій та кар’єра.  

Так, в [5] наводяться приклади мотивації персоналу, які дають 

можливість отримати бонуси при досягненні певних обсягів продажів. Кожен 

учасник програми отримує пропозицію, в якому пояснюється бонусна схема і 

встановлюються індивідуальні цільові показники. Зокрема, Xerox для  

збільшення частки продажів мережевих пристроїв до 70% впровадила бонусну 

схему, прив'язану до результатів просування саме цих апаратів. Для просування 

окремих брендів можуть активно застосовуватися різні акції і конкурси, що 

проводяться безпосередньо для співробітників компанії: при виведенні на 

ринок німецького пива Altstein в компанії була проведена акція «Altstein - вікно 

в Європу». Відповідно до її умов, співробітники, що домоглися найвищого 

рівня продажів цього пива, відправлялися в Німеччину на знаменитий пивний 

фестиваль Октоберфест. Завдяки цій акції вдалося досягти високих обсягів 

продажів практично без рекламної підтримки бренду. В деяких компаніях 

нараховується певна суму балів за продаж конкретного виду товару. Якщо 

якась марка отримує пріоритет, то її «бонусна вартість» підвищується. Одна з 

компаній, що займається продажем телефонів, побудувала свою систему 

мотивації за «бальним методом» - за продаж окремих видів телефонів або 

контракти нараховувалася різна кількість балів. Samsung, що займається 

активним просуванням своїх продуктів через дилерську мережу, впровадила  

розіграш призів для кращих дилерів. В результаті співробітники отримали 

відповідну винагороду, а переможець отримав  звання найкращого. 

Крім того, для всіх фахівців маркетингових підрозділів виявилось 

важливим моральне стимулювання: задовільний моральний клімат в колективі, 

суспільне визнання кожної особистості та її досягнень та особистісне визнання 

з боку керівництва підприємства.  

Т.Є. Дерев’янко наводить результати  досліджень мотивації персоналу, 

проведене компанією McKinsey серед менеджерів середньої ланки в різних  

країнах світу, які виявили три найважливіших фактори мотивації, а саме: 

1. Бажання працювати на успішному і престижному підприємстві, тобто 

привабливість підприємства як бренду.  

2. Робота сама по собі; робота як цікаве, захоплююче заняття для 

менеджера, яке він виконує з великим бажанням і яке надає можливість 

самореалізації. Стажування співробітників у філіалах компанії за кордоном — 

також успішний спосіб мотивації. 

3. Заробітна плата та інші види матеріального стимулювання [6]. 

Важливим методом мотивації для співробітників маркетингових 

підрозділів, наприклад, рекламних служб, є формування гнучких графіків праці, 

тобто надання працівникам певного рівня свободи для виконання 

відповідальних, але креативних завдань.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, висока мотивація 

персоналу дозволяє підприємству забезпечити ефективну діяльність. 

Органічною складовою маркетингового менеджменту є мотивація 
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маркетингового управлінського персоналу,  який відповідає за розробку 

стратегії розвитку підприємства. Для формування дієвої системи мотивації 

маркетингового персоналу необхідно врахувати не лише результати діяльності 

всього підрозділу, а і конкретний внесок окремого працівника, задля 

підвищення особистої активності та відповідальності. Також необхідно 

заохочувати співробітників не лише матеріальними стимулами, а і дати 

можливість їм приймати участь у реалізації інноваційних проектів, що 

цікавлять конкретного маркетолога, вирішенні нестандартних задач, що 

вимагають додаткових вмінь і дозволять реалізувати власний потенціал.  
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Постановка проблеми.  Конкуренція – це суперництво між суб’єктами 

комерційної діяльності в досягненні однакової цілі у визначений час на 

ринковому просторі. Конкуренція – це також свобода вибору, яка реалізується у 

формі намагання отримати для себе певний грошовий прибуток. Конкуренція 

зумовлює механізм поступального розвитку історії людства не тільки в 

економічному аспекті, але й в гуманітарному, тому що породжуючи нові 

потреби та механізми їх задоволення, вона змушує людство глибше 

усвідомлювати своє призначення. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження проблеми 

конкурентоспроможності підприємства мають широкий діапазон. Теоретичним 

надбанням є наукові праці вчених-економістів: А. Сміта, А. Курно, , М. 

Портер.,Д. Рікардо, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю , А.П. Градов, Г.Л. Азоєв, Р.А. 

Фатхутдінов, Д.Ю. Юданов та інших. В Україні вивчення проблеми 

конкурентоспроможності також актуальне, йому приділяють увагу такі вчені- 

економісти як Л. Балабанова, І. Должанський, С. Шевельова та інші.  

Метою дослідження є визначення методологічних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності продукції та забезпечення конкурентоспроможності 

продукції на належному рівні із передбаченням необхідності її кількісної 

оцінки. 

Виклад основного матеріалу.Конкурентоспроможність продукції 

залежить від багатьох факторів. Практично вона вирішується ще на стадії 

проектування. Від закладеної технології виробництва, параметричних вимог до 

певного виробу, його кількісних і якісних показників, переваг над ідентичним 

виробом буде залежати конкурентоздатність даного виробу на ринку [1, c. 19]. 

Підприємець має обов’язково знати вимоги потенційних споживачів його 

продукції. Таким чином формування конкурентоспроможної продукції 

починається з ринку, з визначення потреб споживачів, їхніх вимог, за якими 

оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію. Приблизна схема 

оцінювання конкурентоспроможності продукції показана на рис. 1. 

Для визначення конкурентоспроможності продукції товаровиробнику 

необхідно бути обізнаним з: 

− конкретними вимогами потенційних покупців (споживачів) до 

пропонованого на ринку товару; 

− можливими обсягами попиту на продукцію; 

− очікуваним рівнем конкуренції на ринку відповідних товарів; 

− якісними (визначальними) параметрами продукції конкурентів; 

− можливістю вийти на інші перспективні ринки з своїм товаром та 

закріпитись на них; 

− ефективністю реалізації на ринку власних товарів. 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції на належному рівні 

передбачає необхідність її кількісної оцінки. Без такої оцінки 

конкурентоспроможності всі передбачені підприємством заходи з підтримки 

продукції на належному рівні залишаться лише наміром. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції базується на таких поняттях: 
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- конкурентоспроможність продукції — відображає рівень якості самої 

продукції; 

- конкурентоспроможність виконання — відображає той ступінь, в якому 

товари фактично задовольняють потреби клієнтів; 

- конкурентоспроможність відповідності — відображає ту міру якою 

продукція чи послуги, що надаються фірмою, відповідають внутрішнім 

специфікаціям [2, c.136-140].  
 

 
Рис.1 Схема оцінювання конкурентоспроможності  продукції 

підприємства на ринку 

 

Відправним моментом оцінки конкурентоспроможності будь-якого 

товару є формулювання мети дослідження. Якщо необхідно визначити 

положення даного товару поміж аналогічних, то достатньо провести їх пряме 

зіставлення за головними параметрами. При дослідженні, орієнтованому на 

оцінку перспектив збуту товару на конкретному ринку, аналіз допускає 

використання інформації, що містить відомості про вироби, які вийдуть на 

ринок, динаміку попиту, можливі зміни у відповідному законодавстві та інше. 

Однак, незалежно від цілей дослідження, основою для оцінки 

конкурентоспроможності є вивчення ринкових умов. 
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Ергономічні параметри представляють продукцію з точки зору її 

відповідності властивостям людського організму при виконанні трудових 

операцій чи споживанні. 

Естетичні параметри характеризують інформаційну виразність, 

раціональність форми, досконалість виробничого виконання продукції і 

стабільність товарного вигляду. Ці параметри моделюють зовнішнє сприйняття 

продукції і відображають саме такі її зовнішні властивості, які є для споживача 

найважливішими. 

Нормативні параметри відображають властивості продукції, які 

регламентуються обов'язковими нормами, стандартами і законодавством на 

ринку, де цю продукцію передбачається реалізовувати. 

Номенклатура економічних параметрів, використовуваних при оцінці 

конкурентоспроможності, характеризується структурою повних витрат 

споживача (ціни споживання) з придбання і споживання продукції, яка 

визначається її властивостями, а також умовами придбання і використання на 

конкретному ринку. 

Повні витрати споживача включають одночасні і поточні витрати. 

Вибір бази порівняння виробленої продукції, яку вимагає ринок, включає: 

1) встановлення мети оцінки конкурентоспроможності продукції і 

попередній вибір ринків збуту; 

2) аналіз стану ринку, обсягів, структури та факторів попиту і пропозиції, 

перспектив їх зміни на відповідний період оцінки конкурентоспроможності; 

3) вибір номенклатури і встановлення величин параметрів потреби 

покупців оцінюваної і конкуруючої продукції. 

На основі вивчення потреб потенційних покупців визначаються 

номенклатура параметрів, якими користується виробник при оцінці продукції 

на ринку, а також величини цих параметрів, що вимагає споживач, і вагомість 

кожного в загальному наборі [1, с.451- 458]. 

У випадку неможливості визначення бази даних для зіставлення може 

використовуватися непрямий метод оцінки конкурентоспроможності за 

допомогою зразка, особливо якщо оцінюється продукція відомого класу і на 

ринку існують її аналоги. Товар-зразок моделює потребу і дає змогу 

порівнювати його параметри з параметрами продукції, що підлягає оцінці. 

Таким чином, конкурентоспроможність оцінюється шляхом зіставлення 

параметрів аналізованої продукції з параметрами, необхідними споживачу, чи з 

параметрами виробу-зразка. Порівнювані параметри повинні виражатися в 

однакових величинах виміру. Порівняння проходить за групами технічних і 

економічних параметрів. 

При оцінці конкурентоспроможності можуть використовуватися 

диференціальний, комплексний і змішаний методи. При обмежених 

можливостях одержання необхідної інформації для оцінки 

конкурентоспроможності, складності підбору зразка-аналога можуть 

застосовуватися спрощені методи. 

Один із варіантів оцінки конкурентоспроможності — використання 

графіків середньої величини економічних параметрів виробу, в залежності від 
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його основного технічного параметра чи корисного ефекту. Ці графіки можуть 

бути побудовані шляхом усереднення повних витрат для окремих моделей, що 

відрізняються технічними параметрами. Вказаний середній рівень питомих 

повних витрат може розглядатись як база для оцінки конкурентоспроможності 

продукції, яка пропонується покупцям на даному ринку. 

Зіставлення продукції ведеться за таблицею порівняння параметрів. У 

результаті порівняння за допомогою певного методу (диференціального, 

комплексного чи змішаного) виходить один із наступних висновків: 

1) продукція конкурентоспроможна на даному ринку в порівняному класі 

виробів; 

2) продукція має низьку конкурентоспроможність у порівняному класі 

виробів на даному ринку; 

3) продукція повністю не конкурентоспроможна в порівняному класі 

виробів на даному ринку. 

Загалом конкурентоспроможність може бути визначена відношенням 

корисного ефекту до сумарних затрат, які містять витрати на придбання 

таексплуатацію (споживання товару), тобто до ціни споживання. Оптимальні 

умови конкурентоспроможності товару (К) можна продемонструвати у вигляді 

такої тотожності: 

К= Екор/ Цспожmах   (1) 

де    К— конкурентоспроможність; 

Екор — корисний ефект; 

Цспож— ціна споживання [1, с. 252]. 

 

З цієї формули видно, що на ринку найбільшим успіхом 

користуватиметься не той товар, на який виробник (або реалізатор) призначає 

мінімальну ціну, а той, який вимагає мінімальних витрат у процесі споживання 

(експлуатації), оскільки ці витрати можуть бути значно вищими за ціну 

придбання. 

Як свідчить наведений алгоритм оцінки конкурентоспроможності 

продукції, найбільш важливим є визначення параметрів і розрахунок 

параметричних індексів. 

Для товарів народного споживання головними параметрами, на підставі 

яких визначається конкурентоспроможність, є споживчі властивості.  

Для визначення суб'єктивної оцінки споживчих властивостей продукції 

широко користуються методами опитувань із застосуванням рейтинг-шкали 

типу „дуже добре — дуже погано". 

Значну роль у підвищенні конкурентоспроможності товару відіграють 

реклама, пропаганда, інформація та інші фактори комплексу маркетингу.  

Таким чином, конкурентоспроможність товару — це насамперед, ступінь 

відповідності його характеристик до вимог ринку, який визначається завжди 

конкретно за даним товаром (або групою товарів), на даному ринку для даної 

цільової аудиторії (сегмента споживачів). Для визначення ступеня цієї 

відповідності використовують одиничні та групові параметричні індекси. 
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Для розрахунку одиничних параметричних індексів застосовують 

формулу  

Ci= Pi/ Pi00      (2) 

де Сі— одиничний індекс, розрахований за і- м параметром; 

Рі — 1 -й параметр оцінювання товару; 

Ріоо— аналогічний параметр базового зразка порівняння. 

Базовим зразком може виступати реальний товар, що найбільшою мірою 

задовольняє потреби, або гіпотетичний товар, який задовольняє потреби 

повністю (на 100 %). 

Для розрахунку групових параметричних індексів застосовують формулу  

   NÀ² ³ãð =     (3) 

де Ігр— груповий індекс споживчих або економічних параметрів; 

Аі — питома вага і-го параметра; 

N - кількість параметрів. 

 

Наведений метод розрахунку конкурентоспроможності за допомогою 

параметричних індексів називається комплексним. 

Крім цього, можуть застосовуватись диференційований і змішаний 

методи оцінки конкурентоспроможності товару. 

Диференційований метод базується на порівнянні одиничних параметрів 

окремо взятого продукту і повного зразка (або потреби). Визначають, чи 

досягнуто рівня у цілому, за якими параметрами він відстає, які з них 

максимально відрізняються від базових. 

При аналізі конкурентоспроможності за нормативними параметрами 

одиничний показник може приймати тільки два значення: 1 та 0. Якщо 

аналізований товар відповідає обов'язковим нормам і стандартам, цей показник 

дорівнює 1, в протилежному випадку, цей показник дорівнює 0. 

Якщо параметри показника, які оцінюються, не мають фізичного виміру 

(зовнішній вигляд, комфортність, відповідність моді тощо), то для надання їм 

кількісних характеристик необхідно використовувати методи оцінки в балах. 

Змішаний метод оцінки конкурентоспроможності базується на спільному 

використанні одиничних та інтегральних показників. При використанні цього 

методу частину одиночних параметрів поєднують у групи і для кожної групи 

визначають відповідний інтегральний показник. На основі отриманої 

сукупності одиночних параметрів і груп параметрів оцінюється 

конкурентоспроможність продукції диференційованим методом Експертні 

методи, призначені для оцінки конкурентоспроможності продукції, базуються 

на використанні узагальненого досвіду та інтуїції спеціалістів, їх необхідно 

застосовувати, коли неможливо або важко використовувати об'єктивніші 

методи. Наприклад, інструментальний або розрахунковий. 

Експертними методами здійснюються: 

-   розробка класифікації оцінюваної продукції; 

-   визначення номенклатури показників конкурентоспроможності 

оцінюваної продукції; 
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-   визначення коефіцієнтів вагомості показників конкурентоспроможності 

продукції; 

-   оцінка показників конкурентоспроможності продукції 

органолептичним методом; 

-   вибір базових зразків і значень базових показників 

конкурентоспроможності; 

-   визначення комплексних показників конкурентоспроможності 

(узагальнених і групових) на основі сукупності одиничних і комплексних 

показників; 

-   атестація продукції [3,  c. 322-329]. 

Під конкурентоспроможністю розуміють також передусім ту перевагу на 

ринку, яка забезпечує товару стабільний та активний збут завдяки вищим, 

порівняно з аналогами, характеристикам. 

Тому при оцінці товару необхідно враховувати наступне:  

-  базою оцінки конкурентоспроможності товару є дослідження потреб 

реальних і потенційних покупців, а також поточних і перспективних запитів 

ринку; 

- будь-яка потреба має сукупність властивостей і параметрів, які 

розкривають її суть, споживчий ефект, а також конкретні умови процесу 

споживання; 

-  для задоволення конкретної потреби товар повинен мати відповідний 

спектр властивостей, і його параметри мають бути аналогічні до параметрів 

потреб.  

Такий „збіг" — важлива умова конкурентоспроможності товару та його 

реалізації. 

Будь-який товар має властивості, які зумовлюють розміри витрат на його 

придбання і споживання (експлуатацію). Параметри, які впливають на 

відповідні витрати покупця, стосуються економічних параметрів товару і 

характеризують нові витрати споживача, пов'язані з придбанням і 

використанням товару. 

Висновки. Поняття конкурентоспроможності і товарної політики в 

цілому пов'язане з поняттям сервісного обслуговування. Іноді успіх товару на 

ринку пов'язаний не стільки з його реально високою якістю, скільки з 

можливістю надання цілого спектра сервісних послуг, оскільки в такому 

випадку мінімізуються витрати на придбання і подальшу експлуатацію товару. 

Серед факторів сервісу можна виділити: надійність постачання, гнучку систему 

ціноутворення, можливість надання кредиту зі знижкою, консультаційні 

послуги, перед- і післяпродажне обслуговування. 

Варто пам'ятати, що конкурентоспроможність продукції, включаючи 

новизну, технічний рівень виконання, відсутність дефектів при виконанні, 

надійність в експлуатації є одним із найважливіших засобів конкурентної 

боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Тому в сучасних умовах 

фірми приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції 

шляхом розробки і здійснення системи управління конкурентоспроможністю 

продукції. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

 СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

В статті розглядається сутність маркетингової комунікаційної політики, її 

значення та роль у процесі досягнення комерційних та соціальних цілей 

організації.  Проаналізовано наукові підходи до визначення терміну 

«маркетингова комунікаційна політика». Обґрунтовано важливість 

застосування маркетингової комунікаційної політики в діяльності 

підприємств. 

Ключові слова: маркетингова комунікаційна політика, комунікаційні 

елементи, зворотній зв'язок, процес маркетингових комунікацій. 

Постановка проблеми. Комунікаційні процеси мають величезне 

значення в людському спілкуванні та розвитку. Вони також належать до 

найбільш актуальних проблем людства. Важливу роль комунікації відіграють і 

в маркетингу. Як правило, саме ефективністю комунікацій підприємства 

визначається якість та реалізація певних маркетингових рішень, таких як: вихід 

на нові ринки, підвищення лояльності споживачів або збільшення продажів 

певного продукту. Без дієвих комунікацій неможливо забезпечити безперебійне 

функціонування, а тим більше постійний розвиток організації, і лише ті 
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компанії, які проводять ефективну комунікаційну політику, можуть сподіватися 

на успіх в майбутньому.  

Діяльність компаній у сфері комунікацій можна вважати успішною лише 

тоді, якщо вона значною мірою досягає поставлених цілей і завдань. У разі 

впливу на цільову аудиторію основною метою маркетингових комунікацій є 

зміна її відносин або поведінки, тобто переклад з одного стану в інший. 

Завдання, поставлені відповідно до вищевказаної метою, можуть стосуватися 

різних аспектів діяльності й бути дуже різноманітними. 

Не вирішеним залишається те, що немає єдиного підходу до визначення 

поняття «маркетингова комунікаційна політика», також маркетологи  

здебільшого не використовують всі елементи маркетингової комунікаційної 

політики в єдиній системі, а концентруються на одному з них або декількох, без 

врахування їх особливостей та широти охоплення цільової аудиторії.   

Мета статті. Метою статті є аналіз наукових підходів до визначення 

терміну «маркетингова комунікаційна політика», розробка рекомендацій щодо 

реалізації елементів маркетингового комунікаційного процесу  у певній, 

логічній послідовності. 

Аналіз публікацій. Питанням сутності та значення маркетингової 

комунікаційної політики займались багато вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Серед них: І. Ансофф, Г. Армстронг, В. Вонг, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, О. 

Кузик, Т.О. Примак, Е.Ромат та багато інших вчених. 

Виклад основного матеріалу. Запорукою успіху фірми сьогодні на 

ринку є спроможність стратегічно правильно організувати взаємодію багатьох 

інструментів маркетингових комунікацій із визначенням найдієвіших і 

найефективніших засобів комунікацій у господарської діяльності підприємства 

в цілому [1, с. 130]. Український вчений-маркетолог Є. Ромат визначає систему 

маркетингових комунікацій як «комплекс, який об’єднує учасників, канали й 

засоби комунікацій організації, спрямований на формування одержувачем 

комунікацій певних цільових установок, які в результаті сприяють досягненню 

її маркетингових цілей» [2]. Під маркетинговими комунікаціями слід розуміти 

процес передачі інформації про підприємство та його товар з метою впливу на 

цільову та інші аудиторії та отримання зустрічної інформації про реакцію цих 

аудиторій на здійснений підприємством влив [3, с. 294]. 

Діяльність компаній у сфері комунікацій можна вважати успішною лише 

тоді, якщо вона значною мірою досягає поставлених цілей і завдань. У разі 

впливу на цільову аудиторію основною метою маркетингових комунікацій є 

зміна її відносин або поведінки, тобто переклад з одного стану в інший. 

Завдання, поставлені відповідно до вищевказаної метою, можуть стосуватися 

різних аспектів діяльності й бути дуже різноманітними. Серед найбільш 

поширених завдань маркетингових комунікацій є такі:  

– інформування цільової аудиторії про існування організації, її товарах і 

послугах;  

– формування доброзичливого ставлення споживачів до організації та її 

продукції;  
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– переконання споживачів віддати перевагу саме продукції і маркам цієї 

організації, робити покупки в певних магазинах, відвідувати певні заходи; 

 – спонукання покупця до дії;  

– прискорення акту купівлі тощо. 

 Загальна програма маркетингової комунікації підприємства називається 

комплексом просування і являє собою поєднання п’яти основних засобів 

просування (реклама, зв’язки з громадськістю, персональний продаж, прямий 

маркетинг, стимулювання збуту) і зображена на рис.1. [4, с. 423–424]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реклама – платна форма неособистісного представлення та просування 

ідеї, товарів та послуг, яку замовляє та фінансує певний спонсор. 

 2. Персональний продаж – презентація товару одному або декільком 

потенційним клієнтам, яка здійснюється в процесі безпосереднього спілкування 

та має на меті продаж та встановлення тривалих стосунків з клієнтами. 

 3. Стимулювання збуту – одноразові спонукальні заходи, які заохочують 

до придбання тих чи інших товарів або послуг. 

 4. Зв’язки з громадськістю – налагодження стосунків між компанією та 

різноманітними контактними аудиторіями за допомогою створення вигідної для 

компанії репутації, позитивного корпоративного іміджу, з одного боку, та 

усунення чи попередження небажаних чуток, пліток та дій – з іншого. До 

головних інструментів зв’язків з громадськістю належать контакти з пресою, 

створення репутації товару, корпоративні комунікації, зустрічі представників 

компанії зі споживачами та консультування.  

5. Прямий маркетинг – використання різноманітних засобів комунікації 

для безпосереднього спілкування з покупцями, розрахованих на отримання 

певної реакції. Передбачає використання пошти, телефону та інших каналів, які 

дають змогу звертатися до певної категорії споживачів або отримувати негайну 

реакцію. Маркетингові комунікації в діяльності сучасного підприємства 

Програма 
маркетингової 

комунікації 
підприємства 

Зв’язки з 

громадськістю 

Реклама 

Прямий 

маркетинг 

Стимулювання 

збуту 

Персональний 

продаж 

 

п 

Рисунок 1 - Програма маркетингової комунікації підприємства 
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виконують надзвичайно важливу роль, оскільки являють собою ключовий 

фактор конкурентоспроможності підприємства, створюючи позитивний образ 

компанії серед споживачів та поширюючи інформацію про товари й послуги 

фірми. Деякі компанії застосовують мінімальну кількість комунікаційних 

засобів, але ефективне управління підприємством, що функціонує в умовах 

конкуренції та розвинених ринкових відносин, може бути реалізоване лише за 

допомогою добре організованої комунікаційної системи. Для підвищення 

ефективності діяльності компанії та системи маркетингу досить важливою є 

необхідність аналізу того, які маркетингові комунікації впливають на 

лояльність споживачів та показники збуту продукції. Для того, щоб ефективно 

проектувати та управляти маркетинговими комунікаціями на підприємствах, 

виконувати практичні завдання, які пов’язані з організацією комунікаційної 

взаємодії підприємства із зовнішнім оточенням, необхідно глибоко усвідомити 

природу цього явища, визначитися зі сутністю базових категорій та основних 

проблем теорії комунікацій [5, с. 142–148].  

Щодо поняття «Маркетингова політика комунікацій», то доцільно 

погодитись, що це комплекс заходів, яким користується підприємство для 

інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи 

послуги. Часто в спеціальній літературі цей блок елементів маркетингу 

називають «просуванням» (promotion). Але це далеко не те саме. Якщо 

просування – одновекторний інформаційний вплив товаровиробника на 

споживача, то маркетингові комунікації передбачають і зворотний зв’язок між 

ними. Завдяки такому зворотному зв’язку підприємство 

отримує цінну інформацію, яка дає йому можливість правильно орієнтуватися в 

навколишньому бізнес-середовищі, вносити відповідні корективи у свою 

діяльність, у тому числі стосовно інструментів і дій 

комунікативного комплексу. Маркетингова політика комунікацій реалізується 

за допомогою відповідного процесу з багатьох елементів, розміщених у певній, 

логічній послідовності. Основні елементи цього процесу: 

- відправник (джерело інформації) — підприємство, яке пропонує 

свої товари чи послуги і надсилає відповідну інформацію про них, адресуючи її 

своєму цільовому ринку; 

- кодування — перетворення інформації на зручну і зрозумілу для 

споживача, ефективну з погляду завдань комунікації форму; 

- звертання — це, з одного боку, набір символів (слів, зображень, 

чисел), а з другого — момент їх передавання цільовому ринку; 

- канали комунікацій — засоби поширення інформації, конкретні її 

носії; 

- декодування — розшифрування звертання, коли символи, які 

надходять каналами комунікації, набувають в уявленні споживача конкретних 

значень; 

- отримувач — споживач, якому передається інформація про товари 

чи послуги підприємства; 

- зворотна реакція — відгуки споживачів, їхні дії у відповідь на 

отримання і декодування звернення; 
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- зворотний зв’язок — частина зворотної реакції, яка стає відомою 

відправникові; 

- перешкоди — можливі небажані або невраховані втручання в 

процес маркетингових комунікацій (якість друкованих видань, час передання 

радіоповідомлень, ставлення споживачів до реклами, двозначність звернень 

тощо) [6, с.136].  

Поняття маркетингової комунікаційної політики набуває різних 

трактувань у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених, які представлені 

в  табл. 1. [7]:   

Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення терміну «маркетингова 

комунікаційна політика» 
Автори Підходи до визначення 

Алексунін В. А. МКП – це застосування таких інструментів маркетингу, які можуть 

бути використані як носії направленої на ринок інформації 

Романов А. А.,  

Панько А. В. 

МКП – це зв’язки, утворені фірмою з контактними аудиторіями за 

допомогою різних засобів впливу, до яких відносяться реклама, 

паблік рілейшнз, стимулювання збуту, пропаганда, особистий 

продаж. 

Ф. Котлер МКП – це система, що забезпечує передачу інформації про товар або 

саму компанію її діючим і потенційним споживачам з метою 

просування товару на ринок або створення позитивного іміджу 

компанії і її товарів 

Гаркавенко С. С. МКП – це перспективний курс дій фірми, спрямований на 

забезпечення взаємодії з усіма суб'єктами маркетингової системи з 

метою задоволення потреб споживачів і одержання прибутку 

Лук’янець Т. І. МКП — це наука, яка розглядає систему загальних настанов, 

критеріїв та орієнтирів сфери взаємовідносин між підприємствами та 

організаціями, з одного боку, та їхніми клієнтами, з другого, з метою 

досягнення маркетингових цілей 

Янковська Г. В. МКП є однією з функцій маркетингової діяльності, що пов’язана з 

управлінням комунікаціями, що здійснюється за допомогою 

комплексу засобів передачі навмисних повідомлень між суб’єктами 

маркетингової системи з метою стимулювання їх активності 

Пелсмакер П.,  

Геуенс М., 

 Ван ден Берг 

Дж. 

МКП – це найбільш візуальний інструмент маркетинг- міксу, який 

включає всі інструменти, за допомогою яких компанія підтримує 

зв’язки з цільовими групами та зацікавленими сторонами для 

просування її продуктів або компанії як такої 

Синяєва І. М. МКП – це основа для тих сфер ринкової діяльності, мета якої 

задоволення сукупних потреб суспільства. 

Павленко А. Ф. МКП — це комплекс заходів, які використовуються фірмою для 

інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої 

товари (послуги) 

Ноздрева Р. Б. 

 

 

МКП – сукупність заходів щодо встановлення, підтримки й розвитку 

зв’язків зі споживачами для збільшення збуту товарів і послуг, що 

ґрунтується на використанні психологічних моделей 

комунікативності  
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Висновки.  Отже, систематизувавши дослідження різних авторів, нами 

визначено, що маркетингова комунікаційна політика – це напрям маркетингової 

діяльності підприємства з інформаційних повідомлень і потоків, який здійснює 

планування і взаємодію з усіма суб'єктами маркетингової системи на основі 

обґрунтованої стратегії використання комплексу комунікаційних сигналів з 

метою задоволення потреб споживачів і одержання прибутку. Таким чином, 

аналіз наукової літератури з питань маркетингових комунікацій дозволив 

визначити, маркетингова комунікаційна політика є системою, основними 

завданнями якої є підвищення економічних показників діяльності підприємства 

і покращення всіх елементів підприємства з метою виконання маркетингової 

комунікаційної стратегії.  

Також було з'ясовано, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів 

недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну 

ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі більшого значення набуває 

така складова комплексу маркетингу, як маркетингові комунікації.  

Список використаних джерел: 

1. Кузик О. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на 

сучасних підприємствах / О. Кузик // Стратегія економічного розвитку України. 

– 2014. – № 34. – С. 130–135. 

2. Ромат Е. Реклама: [учеб. для вузов] / Е. Ромат. – 7-е изд. – СПб.: 

Питер, 2008. – 512 с. 

3. Пацалюк К. Маркетингові комунікації в сучасному менеджменті / 

К. Пацалюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 

Серія «Економічні науки». – 2013. – № 1. – С. 294–295.  

4. Армстронг Г. Маркетинг: загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. 

– 5-те вид. – К.: Далектика, 2001. – 608 с. 

5. Кузнєцова І. Економічна сутність та особливості маркетингових 

комунікацій /І. Кузнєцова, Р. Дудяк, 

С. Бугіль, Р. Грабовський // Вісник Львівського Національного аграрного 

університету. Серія «Економіка АПК». – 2015. – № 22 (1). – с. 142–148.  

6. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 

2003. – 246 с.  

7. Кучеренко А.О. Удосконалення маркетингової комунікаційної 

політики підприємства [Електроний ресурс] / А. О. Кучеренко – Режим доступу 

:   http://www. http://marketing.kpi.ua/files/studentam/ - Назва з екрану. 

8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основи маркетингу: 

Пер. з англ. – 4-е європейське видання. – М.: «Вільямс», 2014. – 1200 с. 

 

 
 

  



 

814 

 

Р.П. Цетковський 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕД  

 

Досліджено особливості формування конкурентної стратегії підприємств 

ЗЕД. Відмічено, що важливими ознаками сучасного господарського середовища 

є загострення конкуренції між національними та іноземними виробниками, 

поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності. В таких умовах 

зростає усвідомлення того, що у високо динамічних конкурентних середовищах 

традиційний підхід до розробки стратегії часто не дає бажаних результатів, і 

підприємства повинні орієнтуватись на більш динамічні концепції. 

Наголошується на тому, щовикористання конкурентної стратегії є 

ефективним засобом виходу на зовнішній ринок, а основними заходами можуть 

слугувати: оптимізація товарного асортименту, просування торгової марки, 

управління інвестиційними (фінансовими) процесами; ефективна цінова 

політика, наявний фінансовий потенціал. 

Ключові слова: фінансове забезпечення конкурентних стратегій підприємств 

ЗЕД,конкурентна стратегія підприємства ЗЕД,міжнародний 

бізнес,міжнародні ринки збуту продукції,класифікація конкурентних стратегій 

підприємств ЗЕД. 

Постановка проблеми. В умовах ринкових трансформацій, особливого 

значення набувають питання, пов’язані з пошуком нових підходів до 

формування конкурентної стратегії на підприємствах, які здійснюють 

міжнародну підприємницьку діяльність. Це зумовлене тим, що діяльність 

українських підприємств на зовнішньому ринку сприяє пристосуванню 

економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки 

нового типу. Активна інтеграція України в світовий економічний простір в 

умовах глобалізації вимагає постійного набуття широкого спектра знань та 

навичок з організації міжнародної економічної діяльності. Від умінь визначати 

перспективні напрямки та застосовувати ефективні форми міжнародної 

економічної взаємодії залежить знання міжнародного економічного 

середовища, розуміння його впливу на економічний потенціал іноземного 

партнера.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Важливими ознаками сучасного 

господарського середовища є загострення конкуренції між національними та 

іноземними виробниками, поява нових видів ризиків у підприємницькій 

діяльності, які мають не лише економічну, а й соціальну та політичну природу. 

В таких умовах зростає також усвідомлення того, що у високо динамічних 

конкурентних середовищах традиційний підхід до розробки стратегії часто не 

дає бажаних результатів, і підприємства повинні орієнтуватись на більш 

динамічні концепції, так як основні умови змінюються раніше, ніж 

сформульовані стратегії досягають цілковитого втілення. Потребує вирішення 
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питання як досягти динамічного підходу до розробки конкурентної стратегії 

підприємства, що здійснює міжнародну підприємницьку діяльність. Вирішення 

зазначених питань є нагально необхідними, що й зумовлює потребу у 

відповідних наукових  дослідженнях.  

Формулювання цілей статті.Метою статтієособливостей формування 

конкурсної стратегії підприємств ЗЕД. 

Виклад основного матеріалу. Опрацювання цілого ряду джерел  [1-5] 

свідчить, що корпоративна стратегія являє собоюзагальну стратегію, яку 

розробляє підприємство, що веде свою бізнесову діяльність на різних ринках з 

диверсифікованою продукцією. Слід також зауважити, що такі підприємства чи 

організації, незалежно від юридичної форми, розмірів, об'єднань називаються 

корпораціями, а головною ознакою корпорацій єдиверсифікована продукція та її 

збут на різних ринках [1-3].  

Підприємства, які займаються одним видом бізнесу, розробляють головну 

стратегію, орієнтуючись на один вид діяльності, а тому така стратегія має назву 

ділова стратегія, яказасвоєю суттю співпадає з корпоративною стратегією в тому 

випадку, коли те чи інше підприємство розглядає стратегію лише для одного 

виду продукції із тієї сукупності, що ним виробляється. В корпоративних 

підприємствах (організаціях)діловою стратегією називаютьсяконкурентні 

стратегії, які суттєво відрізняються від корпоративної стратегії [4].  

Зважаючи на вищевикладене, головнустратегіюпідприємства 

незалежновідкількості та видівдіяльності доцільним буденазивати 

корпоративною стратегією. Термін “діловастратегія” 

будемовикористовуватиувідношенні до конкурентнихстратегій. 

Визначення конкурентної стратегії, осмислення її важливо як в 

теоретичному, так і в практичному аспектах є прерогативою керівників. Як 

відомо, стратегія необхідна підприємствам для того, щоб управляти процесом 

досягнення раніше поставлених цілей. В сучасній літературі існує багато різних 

форм визначення терміна “стратегії”. Стратегічний набір є унікальним для 

кожного підприємства, так як він формується на основі індивідуальних умов 

функціонування, особливостей адаптації внутрішнього середовища до потреб 

зовнішнього оточення. Загальна стратегія підприємств розробляється на 

підставі певного досвіду, а також планів, що формуються спеціалістами для 

здійснення принципово нових і сміливих кроків. Необхідно зазначити, що 

стратегія протягом часу зазнає певних змін. Важко уявити працюючі 

підприємства в ринкових умовах, котрі керуються стратегією, яка прийнята 

давно і залишається в незмінному вигляді. Чітко і гнучко реагуючи на зміни в 

оточуючому діловому середовищі, підприємства постійно переглядають свої 

стратегії, вносять в них необхідні корективи. За своєю сутністю стратегія є 

переліком правил для прийняття рішень, якими підприємство (організація) 

користується у своїй діяльності.  

Розглядаючи сутність конкурентних стратегій, хочемо зауважити, що 

існує думка щодо конкурентних стратегій, яка базується на чіткому 

розмежуванні корпоративної та конкурентної (ділової) стратегій: корпоративна 

стратегія пов’язана головним чином з рішеннями відносно масштабів 
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підприємства, кількості географічних та продуктових ринків, які воно 

обслуговує. Конкурентна стратегія визначає, як підприємство конкурує на тому 

чи іншому ринку. Зважаючи на це, вважається, що стратегії М. Портера 

доцільно віднести до другого рівня конкурентних стратегій. Відносно кількості 

конкурентних стратегій, то у літературі є різноманітні підходи. Так, у роботі [2] 

виділяються чотири стратегії конкурентної боротьби, що виділені за ознакою 

”ставлення до ринку”: силова стратегія;  нішова стратегія; стратегія 

пристосування; піонерська стратегія.  

Цікаву класифікацію конкурентних стратегій підприємств, що 

здійснюють міжнародну підприємницьку діяльність запропонував Ал-Газу А. 

А. у [1], яка базується на синтезі різноманітних досліджень та дозволяє 

пояснити спосіб становлення і розвитку підприємства, завоювання ним 

лідируючих позицій на тривалий термін: кожне підприємство унікальне і його 

поведінка на ринку характеризується визначеною, тільки йому властивою 

комбінацією стратегічних ідей.  

Поведінка на ринку, як правило, визначається його сильними учасниками і 

досить важливими є фактори зовнішнього середовища підприємства ЗЕД, де 

взаємодіють різні ринкові та державні структури, які регулюють фінансові, 

матеріально-речові та інформаційні потоки та створюють сприятливі умови для 

посилення економічної влади корпорацій. При цьому в умовах нестабільної 

економіки істотно звужується сфера дії керованих або внутрішніх факторів, що 

впливають на рівень та структуру фінансово-економічних показників (оптової та 

роздрібної ціни, прибутку, валового і чистого доходу, рентабельності 

зовнішньоекономічної діяльності та сукупної господарської діяльності 

підприємства, його власного капіталу тощо). Зважаючи на це, важливу роль у 

формуванні стратегії ЗЕД підприємства відіграє техніко-економічна 

характеристика, в межах якої вирішальне значення має знаходження відповідей 

на такі питання: які компоненти структури створюють істотну споживчу 

вартість для потенційних клієнтів - споживачів і які реальні вигоди можна 

отримати  якнайшвидше  на основі розвитку реінжинірингу бізнес-процесів?  

Що підприємство повинно отримувати від закордонних постачальників, хто є 

основними закордонними партнерами бізнесу на довготривалу перспективу [28 С. 

122-139] ?  

Важливим питанням є задоволення потреб клієнтів (зовнішніх і внутрішніх), 

а вибір принципового бізнес-процесу ЗЕД залежить від маркетингової стратегії 

та логістики збуту. Підтримуючі (допоміжні)  процеси мають бути повністю 

орієнтованими на принципові бізнес-процеси ЗЕД, що випливають із загальної 

стратегії та місії підприємства. Регулювання у сфері організації діючої структури 

зорієнтоване на впровадження і підтримку принципів оптимальності бізнес-

процесів ЗЕД. Будь-яка організаційна зміна є реакцією на зовнішні обставини, які 

мають риси еволюційних (поступових, часткових) чи революційних, або 

кардинальних перетворень, а основними вимірами організаційної структури є: 

будова структури в статиці, централізація і формалізація зовнішньоекономічної 

діяльності, координаційні механізми, що є рушійною силою для всіх 

взаємопов’язаних факторів ЗЕД, включаючи інформаційні ресурси. Кожне 
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підприємство має свої особливості розвитку, притаманні тільки йому соціально-

економічні, науково-дослідні та техніко-технологічні умови функціонування. 

Сильні сторони управлінських рішень:зростання економічного потенціалу (ефект 

масштабу), зменшення ризику зовнішньоекономічної діяльності, зростання 

конкурентоспроможності внаслідок збільшення сили впливу на постачальників 

ресурсів і споживачів, зростання вартості підприємства. Слабкими сторонами є 

слабка здатність до диверсифікації, відсутність еластичності, обмеження 

конкурентоспроможності на ринку. Тому успіх впровадження стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства істотно залежить від 

корпоративної культури управління, досягнення стратегічного ефекту стає 

реальним тоді, коли: вибрані такі стратегії ЗЕД, які не суперечать визначеним 

традиціям; включення нових положень і цінностей, які не заперечують 

існуючих  норм, що визнані працівниками. І отже, структурний механізм доцільно 

розглядати крізь призму регулювання зовнішньоекономічних зв’язків 

підприємства, що впорядковують відносини елементів виробничо-господарської, 

інформаційної й адміністративної структур. Виділення типів зв’язків та видів 

структур уможливлює чітке визначення функцій і завдань у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, логістики, менеджменту фінансів, а 

також виділення “зон” нагромадження витрат, формування прибутку й окреслення 

ланцюга зростання доданої вартості [60 С. 258-262].  

Структурна комбінація факторів зовнішньоекономічної діяльності дозволяє 

досягти синергічного ефекту. Зважаючи на це, в умовах інтенсифікації зовнішніх 

впливів доцільно видозмінювати функціональні зв'язки між ринковими струк-

турами відповідно до потреб часу, а за рахунок інтеграції підвищується: 

ефективність використання ресурсів, зокрема комп’ютеризованої системи 

інформації і ноу-хау, можливість придбання додаткових ресурсів. Структурний 

механізм доцільно розглядати крізь призму регулювання технологічних, 

функціональних та зовнішньоекономічних зв’язків підприємства, що 

впорядковують відносини елементів зовнішньоекономічної, виробничо-господар-

ської, інформаційної та адміністративної структур. Висуваються вимоги до 

професійного рівня менеджерів щодо підвищення продуктивності діючих 

організаційних структур, їх гнучкості, надійності роботи при різних коливаннях 

ринкової кон’юнктури, відносин із партнерами по бізнесу. 

Висновки. Кожна із перерахованих стратегій має як свої позитивні 

сторони, так і негативні аспекти, що призводить до втрати підприємством своїх 

конкурентних переваг, відходу з ринку, або повного зникнення. Розглянуті 

класифікації конкурентних стратегій збігають з основними джерелами 

конкурентних сил підприємства. Врахування основних класифікаційних ознак 

створюють основу для здійснення всебічної оцінки та обґрунтування 

відповідного рішення щодо формування конкурентної стратегії підприємства на 

міжнародному ринку, врахувати різноманітні впливи динамічного зовнішнього 

середовища і виникаючих протиріч між зовнішнім та внутрішнім 

середовищами.Пропонуємо використання конкурентноїстратегії якефективного 

засобувиходуна зовнішнійринок, а її формування цілком залежить від 

фінансового забезпечення. Основними заходами можуть бути: оптимізація 
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товарного асортименту, просування торгової марки й управління фінансовими 

ресурсами; гручкацінова політика, що припускає вибір основних цінових 

стратегій, їх комбінування і співвідношення. 
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Шевчук Т.С. 

Здобувач освітнього ступеня “магістр” 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 

МАРКЕТИНГУ 

У статті розглянуто маркетингову діяльність банку як інструмент 

забезпечення його фінансової стійкості. Висвітлено власне бачення щодо 

окресленої проблематики та запропоновано механізм взаємодії маркетингової 

політики банку та його фінансової стійкості.  

Ключові слова: фінансова стійкість, маркетингова політика, імідж банку, 

маркетинговий інструментарій, банківський маркетинг. 

У сучасних умовах одним із головних завдань розвитку економіки є 

підвищення ефективності банківської діяльності, заняття стійких позицій 

банківськими установами на внутрішньому і міжнародному ринках. Досягнення 

цього є неможливим без забезпечення відповідної стійкості фінансової сфери 

національної економіки загалом і банківської системи зокрема. Рівень 

фінансової стійкості банківської системи в країні визначає ступінь 

перерозподільних процесів у суспільстві, ефективність використання 

фінансових ресурсів, ділову та інвестиційну привабливість держави. Тому 

оцінка фінансової стійкості та шляхи її підвищення є першочерговим завданням 

наукових пошуків у банківській сфері. А оскільки поняття фінансової стійкості 

банківської системи невіддільне від поняття фінансової стійкості окремого 

банку, визначення останньої є предметом детального дослідження. У сучасних 
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умовах глобалізації та активного розвитку ринкової економіки головним 

завданням будь-якого суб’єкта господарювання на ринку, зокрема банку, є 

впровадження ефективної системи менеджменту та маркетингу задля 

підтримання фінансової стійкості та іміджу банку.  

У сучасній економічній науці вже зібраний чималий як світовий, так і 

вітчизняний досвід аналізу фінансової стійкості підприємств і банківських 

установ зокрема, а також чинників та інструментів впливу на них. Зокрема 

дослідженням банківського маркетингу в умовах кризи та взагалі впливу кризи 

на стійкість банківської системи займалися А. Бондаренко, О. Власко, М. 

Колодій, А. Камуз, С. Козьменко, А. Ткачова та інші. Забезпечення фінансової 

стійкості банку є складним та актуальним питанням, проте розглядають його 

більше з точки зору дотримання відповідних економічних нормативів. До того 

ж на маркетингову діяльність як одного з інструментів забезпечення фінансової 

стійкості банку мало звертають увагу.  

Мета данної статті полягає в дослідженні взаємозв’язку маркетингової 

діяльності банку та його фінансової стійкості. Фінансова стійкість банку – це 

стан фінансів суб’єкта фінансово-господарської діяльності, що 

характеризується конкретним набором показників. Поняття стійкості базується 

на можливості системи швидко повертатися в стабільний стан. Вона є однією з 

основних динамічних характеристик системи управління, що виражається в її 

здатності функціонувати в умовах постійного впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів [3]. Маркетингова діяльність є досить важливою для забезпечення 

фінансової стійкості банку, оскільки вона є одним із інструментів як 

зовнішнього, так і внутрішнього впливу. Безумовно, основою стійкості 

банківської системи є її капітал, ресурси, а точніше, їх склад, структура та 

обсяг. Але, як відомо, банк – це специфічна установа, головною відмінністю 

якої є те, що вона працює не з власними коштами, а з залученими, позиковими 

[6].  

Отже, важливим для банку є не тільки збут банківських послуг, а й 

залучення коштів до банківської установи. Саме тому маркетинг присутній і 

важливий на кожному етапі банківської діяльності. Систему маркетингу в 

банку можна розглядати з різних сторін. Насамперед це одна з управлінських 

функцій банку, що покликана сприяти збуту банківських продуктів і послуг 

шляхом організації вивчення ринку, проведення рекламної та цінової політики. 

Ці завдання маркетингу реалізуються на рівні середньої ланки управління 

банком – відділу маркетингу [2]. 

Банківський маркетинг у силу своєї специфіки є особливою галуззю 

маркетингу. Це зовнішня й внутрішня ідеологія, стратегія, тактика й політика 

діяльності банку. Метою політики керівництва банку й діяльності всіх його 

служб є залучення клієнтури, розширення сфери збуту своїх послуг, 

завоювання ринку, збільшення прибутку. Звідси велике значення маркетингової 

роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються останнім часом під впливом 

різко зростаючої конкуренції на фінансових ринках і модифікації відносин між 

банками й клієнтурою в умовах кризи [1]. 
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У вітчизняній економічній науці певне поширення отримало твердження, 

що банківський маркетинг, з однієї сторони, це створення необхідних умов для 

пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспроможності і 

прибутковості, а з іншої сторони, під банківським маркетингом розуміють 

конкретну банківську діяльність як по лінії акумуляцій грошових заощаджень і 

засобів, так і по лінії надання кредитів [4].  

Необхідність все більш активного застосування прийомів та інструментів 

маркетингу в банківській сфері обумовлена дією наступних чинників: 

загостренням конкурентної боротьби на ринку фінансових послуг в цілому і 

його банківському секторі зокрема, глобалізацією банківської конкуренції; 

переважаючою тенденцією універсалізації банківської діяльності, що повинно 

привести до формування “нового типу трансформованого, сфокусованого і 

регенерованого універсального банку як сучасної фінансової установи”; 

динамічною зміною обсягів, характеру і структури попиту на банківські 

продукти та їх постійною диверсифікацією; широким запровадженням в 

банківську діяльність передових інформаційних технологій, що кардинально 

міняє форми і системи збуту продуктів банку та методи комунікаційних 

зв’язків з наявними і потенційними клієнтами; персоніфікацією традиційних 

банківських продуктів під індивідуальні запити окремих клієнтів; формуванням 

системи партнерських відносин між клієнтами і банком; наданням допомоги 

клієнтам в оцінці вигоди пропозиції нових послуг [9]. Аналіз особливостей 

банківського маркетингу дозволив виявити основні проблеми банківського 

маркетингу в Україні та шляхи їх вирішення (табл.1). 

Варто зазначити, що маркетингову діяльність важливо проводити на всіх 

етапах і періодах розвитку економіки. До того ж у періоди економічної та 

фінансової кризи для банківської діяльності важливо не нехтувати 

інструментами маркетингу з метою зменшення своїх витрат. Оскільки в 

майбутньому це може відобразитися на репутації банку, його пізнаваності, 

втрати довіри клієнтів банку, а відповідно, негативно вплинути на його 

прибуток і фінансову стійкість [5]. У періоди економічної стабільності банку 

потрібно намагатися нарощувати якомога більший потенціал, працювати на 

завоювання ринку та зростання довіри до нього з боку реальних і потенційних 

клієнтів, саме через інструменти маркетингу. Використання банком 

інструментів маркетингу – це не просто їх забаганка, а обґрунтована 

необхідність, особливо актуальним це є для українських банків. Зважаючи на 

велику кількість банків в Україні та подальшу тенденцію до їх зростання в 

поєднанні з низькою довірою населення до банків, відсутністю зворотних 

зв’язків банку з клієнтами, створюється негативна ситуація для досягнення, 

забезпечення та підтримки фінансової стійкості окремого банку [7].  

Зважаючи на те, що на сьогодні в українському банківському бізнесі існує 

чимало проблем, які є результатом недостатності чи неефективності 

маркетингових зусиль, необхідною умовою залишається збільшення витрат 

банків на маркетинг. До того ж орієнтуватися банкам потрібно саме на клієнтів, 

вивченні їх побажань і проблем щодо покращення розуміння сегменту та 

задоволення його потреб. Беручи до уваги світовий досвід, вітчизняні банки за 
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допомогою використання елементів комплексу маркетингу повинні домогтися 

такого їх сприйняття суспільством, як персонального порадника, партнера та 

кредитора, який завжди поруч і діє в інтересах своїх клієнтів. Саме тоді, буде 

забезпечене стійке та стабільне функціонування окремо взятих банків та 

банківської системи країни в цілому. 

Таблиця 1 - Проблеми банківського маркетингу в Україні та шляхи їх 

вирішення [8] 
Проблеми банківського маркетингу Шляхи вирішення проблем банківського 

маркетингу 

1 2 

1. Відсутність наглядового контролю з боку 

Національного банку України 

Формування ряду наглядових вимог, які будуть 

практично реалізовуватися 

2. Недосконалість законодавства у сфері 

банківського маркетингу 

Розробка та прийняття необхідних нормативно-

правових актів, підвищення стабільності та 

ефективності податкової політики 

3. Недостатній рівень інвестицій у дану сферу, 

що зумовлює брак фінансових ресурсів 

Створення сприятливого інвестиційного 

клімату, пошук нових джерел залучення 

фінансових ресурсів 

4. Відсутність організації, яка б захистила 

інтереси всіх банківських структур перед 

органами державної влади 

Співпраця всіх банків у напрямку формування 

єдиного представницького органу, який буде 

наділений відповідними функціями 

5. Висока частка довготермінових зобов’язань 

партнерів та не можливість їх погашення 

Складання та реалізація плану покращення 

фінансового стану партнерів та підвищення 

рівня їхньої платоспроможності 

6. Неможливість банку самостійно визначати 

ціну своїх банківських продуктів, через 

наявність природної монополії на ринку 

Розробка і реалізація цінової стратегії банку та 

формування його конкурентних переваг 

7. Недосконалість механізмів залучення і 

втримання клієнтів банку 

Застосування нових методів залучення і 

утримання клієнтів банку, формування 

підтримки маркетингових зв’язків з клієнтами 

після надання послуг 

8. Низький рівень менеджменту у банківських 

структурах, зокрема, через непрофесійність 

вищого керівництва 

Підвищення кваліфікації керівників банку у 

сфері банківського маркетингу, проведення 

регулярної перевірки знань персоналу 

9. Відсутність механізму вибору пріоритетних 

напрямків діяльності банку 

Формування критеріїв оцінки прибутковості 

різних напрямів діяльності банку, на основі 

яких буде визначено рівень їх інвестування 

10. Негативний імідж вітчизняних банківських 

структур, необґрунтована недовіра з боку 

клієнтів 

Активізація попиту на вітчизняну продукцію за 

рахунок рекламних заходів, пропаганди, 

державної підтримки тощо 

11. Відсутність систематизації даних про 

клієнтів банку 

Створення сучасної бази даних, орієнтованої на 

клієнта 

12. Відсутність єдиного економічного простору Підтримка державою інтеграційних процесів та 

заходів створення єдиного економічного 

простору 

13. Недостатність асортименту банківських 

продуктів 

Розвиток нових банківських продуктів які б 

задовольняли своєю повнотою, своєчасністю, 

комплексністю і вартістю тощо, були 

конкурентоспроможними 

 

На жаль, на сьогоднішній момент в Україні банки сприймаються лише як 

установи, що діють на ринку в своїх інтересах для отримання максимальних 

прибутків, не враховуючи потреби і можливості клієнтів. Це, звичайно, 
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негативно відображається на рівні довіри суспільства до цих установ та обсягах 

користування банківськими послугами, що не може не позначитися, у свою 

чергу, на рівні фінансової стійкості банків. 
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практичні рекомендації щодо його покращення. 

Ключові слова: транспортна інфраструктура, державне фінансування 
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дорожнього господарства, державний дорожній фонд, економічний розвиток, 

інвестиції. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або  

практичними завданнями. Роль транспортної інфраструктури в економіці 

України є великою і залишатиметься такою, її значення тільки зростатиме. 

Однак, сучасний стан транспортного сектору України вливає лише на зниження 

попиту на транспортні послуги серед зовнішніх та внутрішніх користувачів, 

скорочення транзиту та обсягів торгівлі, а отже, і можемо констатувати 

втрачену вигоду отримання додаткових доходів для держави. 

Таким чином, відставання в розвитку транспортної інфраструктури, 

транспортно-логістичних технологій і мультимодальних перевезень знижує 

транзитний потенціал України та впливає на конкурентоспроможність країни, 

оскільки високі витрати на перевезення по всій країні роблять вартість 

виробництва надзвичайно високим. Тому достатнє та стабільне фінансування 

розвитку транспортного сектору країни має вкрай важливе значення для 

розвитку економіки країни в цілому. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення проблем 

фінансування транспортної інфраструктури України в сучасних умовах та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо його покращення. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною та 

практичною стороною фінансування проектів інфраструктури займалося 

чимало науковців: Антонова К., Балашов С., Ємельянов Ю., Лохтина Л., 

Муковенков А., Рожкова С., Шамбир В. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з Законом України «Про 

транспорт» транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного 

виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного 

виробництва в перевезеннях. Місце і роль транспорту у суспільному 

виробництві визначає  необхідність його пріоритетного розвитку, державної 

підтримки в задоволенні його потреб у транспортних засобах, матеріально-

технічних і паливно-енергетичних ресурсах. Транспортний сектор України 

згідно з чинним законодавством відображає Єдина транспортна система 

України, яка наведена на рисунку 1.  

Сьогодні підтримка дорожнього господарства в Україні на державному та 

місцевому рівнях здійснюються через забезпечення фінансування за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів. Окрім того, вітчизняне дорожнє 

господарство фінансується за рахунок залучення кредитних коштів 

міжнародних фінансових організацій, що проходять через спеціальний фонд 

державного бюджету. 

Структура розподілу державного бюджету в 2017 році також відображає 

пріоритетність дорожньої галузі та її розвитку в країни, так Державне агентство 

автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало більшість бюджетних 

коштів - 94,2% від загальної суми видатків на інфраструктуру, а Міністерство 

інфраструктури – лише 5,8% від державного фінансування [3]. 
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Рис.1. Структура єдиної транспортної системи України [5] 

 

Наявне державне фінансування дорожнього фонду є недостатнім у 

порівнянні з поточними потребами дорожнього господарства; так середні 

потреби дорожньої галузі у 2016 році були оцінені Міністерством 

інфраструктури України у 50 млрд. грн. на рік протягом 5-10 років. 

Згідно з Державною цільовою економічною програмою розвитку 

автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, яка була 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 696, у 

середньому необхідно 35,4 млрд. грн. в рік на розвиток дорожньої галузі 

(рис.2). 

 
Рис.2. Фінансові потреби дорожньої галузі d 2013-2018 рр., млн. грн. [5] 
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Заявлений обсяг фінансових потреб для розвитку дорожньої галузі 

хронічно не задовольняється, так у середньому щорічні видатки державного 

бюджету на Укравтодор становлять 16,9 млрд. грн., тобто 47% від реальної 

потреби (рис.3). 

Позитивними змінами у фінансуванні видатків на транспорт є те, що 17 

листопада 2016 року ВРУ прийняла закон про створення Державного 

дорожнього фонду України. У цей фонд надходять кошти від акцизів на паливо, 

спеціальні мита і штрафи за такі порушення, як перевищення ліміту ваги. У 

2017 році категорія «Транспорт» на 60% фінансується саме з цього фонду (у 

2016 році - на 30%), а не зі спеціального фонду державного бюджету, як це 

було раніше. Вважаємо, що саме такий підхід щодо фінансування транспортної 

галузі дозволить поступово відійти від ідеї фінансування доріг за залишковим 

принципом. 

 
Рис.3. Структура видатків Укравтодору 2013-2017 рр., тис. грн. [4] 

 

Станом на кінець 2017 року ми можемо спостерігати позитивну 

тенденцію  до збільшення частки видатків на розвиток транспорту, що 

здійснюються із місцевих бюджетів, відповідно зменшення цих видатків із 

державного бюджету. Таким чином, у 2017 році 39,05% витрат зведеного 

бюджету на розвиток економіки фінансується за рахунок коштів державного 

бюджету, а 60,95% за рахунок місцевих бюджетів [2]. На противагу цього ми 

спостерігали зовсім інші співвідношення у 2014 році (76,84% - із державного та 

23,16% - із місцевих бюджетів) [1]. Причинами, які обумовили зміни у 

джерелах фінансування транспорту, слід назвати процеси децентралізації, які 

стосуються як дохідної, так і видаткової частин місцевих бюджетів. Держава, 

таким чином, старається перекласти свої зобов’язання по підтримці 

транспортної інфраструктури на місцеві органи влади з передачею на місця 

відповідних фінансових ресурсів. Так, наприклад, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2014 року № 71 -VIII «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 

податкової реформи» внесені зміни до Податкового кодексу України в 
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результаті чого введено в дію статтю 267 «Транспортний податок», який 

включається до складу місцевих податків і зборів. Така тенденція сприяє 

забезпеченню реалізації принципу субсидіарності, який закладений в основі 

бюджетної системи України. Суть принципу полягає у тому, що розподіл видів 

видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між 

різними видами місцевих бюджетів ґрунтується на необхідності максимально 

можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього 

споживача.  

Слід зазначити, що бюджетні видатки за категорією «Залізничний 

транспорт» з 2008 року і до 2017 року фінансується виключно за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 

Транспортна інфраструктура є важливою частиною економіки, що 

забезпечує обслуговування як внутрішніх, так і експортних/імпортних та 

транзитних перевезень вантажів і пасажирів, але має ряд проблем, таких як: 

- відсутність ефективних механізмів фінансування дорожніх робіт та 

належного контролю за їх виконанням; 

- не сприятливі умови для розвитку приватних підприємств, які є 

підрядними організаціями та одним із джерел залучення інвестиційних коштів, 

для будівництва нових та ремонту вже існуючих доріг. 

Отже, на нашу думку, для вдосконалення процесу фінансування 

транспортної інфраструктури необхідно: 

-  з метою розвитку інфраструктури створити довгостроковий план 

фінансування транспортного сектора, зокрема, з пильним плануванням у 

відповідності зі стратегічними пріоритетами, термінами реалізації та життєвим 

циклом активів, а також на основі віддачі від інвестицій в цілях забезпечення 

ефективного витрачання; 

- створити сприятливі умови для розвитку підприємництва, що призведе 

до активізації з розширення джерел фінансового забезпечення розвитку 

дорожнього господарства через залучення коштів інвесторів, зокрема на умовах 

державно - приватного партнерства, яке використовується при будівництві 

автодоріг, мостів і тунелів, легкого наземного метро, аеропортів; 

- розглянути в найближчій перспективі розбудову платних доріг в Україні 

на прикладі Республіки Білорусь, Польщі та інших Європейських країн світу; 

- внести зміни до законодавства про Державний дорожній фонд України у 

видатковій частинні: з перерозподілу боргових зобов’язань, накопичених за 

минулі роки, зі спеціального фонду Державного дорожнього фонду України до 

загального фонду державного бюджету; 

- здійснити децентралізацію Державного агентства автомобільних доріг 

України, а саме дороги загального користування місцевого значення передати в 

управління обласних державних адміністрацій. 

Висновки. Таким чином, з метою ефективної реалізації державної 

політики у сфері інфраструктури та реалізації ефективних методів 

фінансування створення сучасної транспортної мережі в Україні необхідно, 

насамперед, визначити чітку стратегію подальшого розвитку дорожньої 

інфраструктури та встановити перелік проектів з будівництва автошляхів, до 
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яких доцільно застосувати механізм ДПП. 

Варто посилити контроль якості та управління роботами з ремонту та 

будівництва доріг, зокрема із залученням міжнародних експертних та 

контролюючих груп, запровадити реалізацію проектів із будівництва доріг 

загального користування на умовах концесії.  

Потрібно також розробити механізм компенсації потенційних збитків 

приватних інвесторів з державного та місцевих бюджетів відповідно до 

локалізації проекту будівництва дорожнього покриття, а також встановити 

тарифи за проїзд дорогами, побудованими на концесійних засадах, для 

вантажного та комерційного транспорту, оскільки автомобілепотік приватного 

характеру може виявитися низьким. 
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